
UCHWAŁA Nr XXXIX/286/05               
Rady Miejskiej w Policach 
z dnia 29 listopada 2005 roku 

 

 
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego miasta 
Police dla obszaru ograniczonego od strony wschodni ej ulic ą Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego, południowej ulic ą Leopolda Okulickiego, zachodniej terenami 
zabudowy mieszkaniowej oraz od strony północnej ter enami zabudowy 
usługowej i mieszkaniowej, pn. „Kwartał Wyszy ńskiego”. 

 

 

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, z 2001r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, 
Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229 Nr 154, poz. 1804, z 2002r. Nr 25, poz. 253, Nr 
113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112, z 2003r. Nr 80, poz. 717), w związku z art. 85 ust. 2 
ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. 
U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, z 2004r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005r. Nr 113, 
poz. 954), Rada Miejska w Policach uchwala, co następuje: 

 

§ 1.1. Zgodnie z Uchwałą Nr LIV/399/02 Rady Miejskiej w Policach z dnia 1 
października 2002r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Police dla obszaru ograniczonego od 
strony wschodniej ulicą Kardynała Stefana Wyszyńskiego, południowej ulicą Leopolda 
Okulickiego, zachodniej terenami zabudowy mieszkaniowej oraz od strony północnej 
terenami zabudowy usługowej i mieszkaniowej, pn. „Kwartał Wyszyńskiego” uchwala 
się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

2. Przedmiotem niniejszej zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego jest określenie przeznaczenia oraz warunków zabudowy i 
zagospodarowania terenu dla wielofunkcyjnej struktury miejskiej.  

3. Zmiana miejscowego planu obejmuje obszar o powierzchni 2,31 ha, który jest 
ograniczony: 

1) od wschodu ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego (dz. Nr 2089, obr. 16 – Police), 

2) od południa ulicą Leopolda Okulickiego (dz. Nr 2066/7, obr. 16 – Police), 

3) od zachodu terenami zabudowy mieszkaniowej (dz. nr 2066/24 obr. 16 – Police), 

4) od północy terenami zabudowy usługowej i mieszkaniowej (dz. nr 2066/28 obr. 16 – 
Police). 

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

 

 



§ 2. 1. Ustala si ę następujące zasady konstrukcji zmiany planu: 

1) Teren objęty zmianą planu podzielony został na tereny elementarne, tj. tereny o 
jednakowej funkcji i jednakowych zasadach zagospodarowania. Tereny te 
oznaczone zostały na rysunku zmiany planu oraz w § 4 i § 5 tekstu uchwały, 
identyfikatorami literowo – cyfrowymi, tzw. “Symbolami terenów”.  

2) W/w tereny elementarne posiadają następujące symbole: 4-G8 MW,U; 4-G9 MW, U;  
4-G10 KP;  4-G11KS;  4-03 KG;  4-18 KD. 

3) Wszystkie symbole terenów elementarnych oznaczone zostały liczbą początkową 4, 
oznaczającą numer kolejnej zmiany planu, symbolem literowym G określającym 
jednostkę strukturalną tak, by zachować zgodność z dotychczasowym oznaczeniem 
w planie zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXV/272/01 Rady Miejskiej w Policach z dnia 
27 marca 2001r. w sprawie zmian w planie miejscowym zagospodarowania 
przestrzennego miasta Police, dla obszaru położonego na południe od ulicy 
Tanowskiej i na zachód od linii kolejowej Szczecin – Trzebież, tzw. “Police – 
Zachód”. Następująca po symbolu G liczba oznacza numer terenu elementarnego, 
zaś następujące po niej symbole literowe oznaczają funkcje terenu. Dla terenów 
elementarnych dróg po liczbie początkowej 4, oznaczającej numer kolejnej zmiany 
planu, wprowadza się liczbę oznaczającą numer terenu elementarnego, a następnie 
oznaczenie literowe określające klasyfikację funkcjonalną drogi. 

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

5) Ustalenia szczegółowe dotyczące: granic terenu, funkcji, kompozycji i form 
zabudowy, zasad parcelacji, ekologii, komunikacji oraz uzbrojenia terenu, dla 
poszczególnych terenów elementarnych objętych zmianą planu, sformułowano w 
“Kartach terenów”, znajdujących się w § 4 i § 5 uchwały. 

2. Ustala si ę następujący układ formalny ustale ń szczegółowych dla terenów 
elementarnych: 

1) “Karty terenów” sporządzone zostały w układzie tabelarycznym, posiadającym 
jednolity układ formalny, segregujący treść ustaleń w 8-miu punktach. 

 Pełny układ “karty terenu” obejmuje: 

Symbol terenu i powierzchnię w hektarach [ha]. 

1) Przeznaczenie terenu. 

2) Ustalenia kompozycji i form zabudowy. 

3) Ustalenia zasad parcelacji. 

4) Ustalenia ekologiczne. 

5) Ustalenia komunikacyjne. 

6) Ustalenia inżynieryjne. 

2)   Każde ustalenie tekstowe w “Karcie terenu” otrzymuje swój odpowiedni numer. 

3) Dla każdego terenu elementarnego obowiązuje suma ustaleń ogólnych i 
szczegółowych. 



§ 3. Ustalenia ogólne: 

1. Ustalenia dotycz ące przeznaczenia terenów, zasad parcelacji, kształt owania 
przestrzeni i zabudowy oraz warunków realizacji obi ektów budowlanych. 

1) Linie rozgraniczające tereny elementarne wyznaczają obszary o różnym 
przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania. 

2) Ustalenia dotyczące zasad parcelacji. 

a) Podziały terenów wzdłuż linii rozgraniczających tereny elementarne są zgodne z 
planem, za wyjątkiem linii granic terenów elementarnych dróg pokrywających się 
z liniami granicy obszaru opracowania. 

b) Ograniczenia wielkości wydzielonych działek nie dotyczą wydzieleń pod 
urządzenia infrastruktury technicznej oraz drogi wewnętrzne i wewnętrzne ciągi 
piesze. 

3) Ustalenia dotyczące sposobu kształtowania zabudowy. 

a) Ograniczenie wielkości obiektów handlowych do maksymalnej powierzchni 
sprzedażowej 2000 m2. 

b) Zabudowa kształtowana tak, by poszczególne grupy budynków tworzyły ze sobą 
jednorodne zespoły. 

c) Wprowadzenie jednolitego w zakresie sposobu wykonania i rozmieszczenia 
systemu oznaczeń budynków oraz szyldów reklamowych. 

d) Przekrycie całości bądź poszczególnych fragmentów pasażu handlowego przy 
użyciu rozwiązań systemowych, w oparciu o jednolite dla całości pasażu 
rozwiązania konstrukcyjne. 

e) Wysokość zabudowy mierzy się od poziomu terenu przy najniżej położonym 
wejściu do budynku, do najwyższego punktu przekrycia dachu. 

4) Ustalenia dotyczące wykończenia elewacji – obowiązuje wprowadzenie jednolitych 
zasad dotyczących wykończenia elewacji. 

2. Ustalenia dotycz ące ekologii. 

1) Teren objęty zmianą planu znajduje się w strefie ochrony komunalnego ujęcia wód 
podziemnych przy ul. Grzybowej w Policach, dla której obowiązują odrębne 
ustalenia prawa miejscowego. 

2) W zagospodarowaniu terenów zieleni ustala się wprowadzenie nasadzeń drzew i 
krzewów. 

3) Segregacja odpadów „u źródła”. 

4) Wywóz odpadów komunalnych do zakładu odzysku i składowania odpadów 
komunalnych. 

3. Ustalenia dotycz ące zasad obsługi komunikacyjnej: 

1) Dojazd do terenów wyznaczonych niniejszą zmianą planu z drogi o symbolu 4-18 
KD, poprzez dojazdy wewnętrzne. 

2) Realizacja każdego nowego obiektu oraz rozbudowa i przebudowa obiektu 
istniejącego, a także zmiana sposobu użytkowania terenu powodująca przyrost 
potrzeb parkingowych jest uwarunkowana - z zastrzeżeniem ustalenia pkt 4) i pkt 5) 
- umieszczeniem na terenie inwestycji odpowiedniej ilości miejsc postojowych 
potrzebnych dla jego obsługi. 



3) Jeżeli lokalizacja lub rozbudowa obiektu powoduje ubytek istniejących, nie 
tymczasowych miejsc postojowych, muszą one być - z zastrzeżeniem ustalenia pkt 
4) i pkt 5) - odtworzone na terenie inwestycji. Ustalenie nie dotyczy realizacji 
urządzeń dla potrzeb komunikacji publicznej. 

4) Dopuszcza się realizację miejsc postojowych, o których mowa w pkt 2) i pkt 3), poza 
terenem inwestycji (np. na parkingu ogólnodostępnym), w bezpośrednim 
sąsiedztwie terenu inwestycji, pod warunkiem traktowania jej jako jednej inwestycji z 
inwestycją główną. 

5) Jeżeli realizacja potrzeb parkingowych, o których mowa w pkt 2) i pkt 3) jest 
niemożliwa, ani na terenie inwestycji, ani na terenie w bezpośrednim sąsiedztwie 
inwestycji, dopuszcza się inny sposób rozwiązania przez inwestora problemu 
potrzeb parkingowych w drodze umowy z Burmistrzem Gminy Police. 

6) Przyjmuje się jako obowiązujące następujące wskaźniki dotyczące odpowiedniej, 
minimalnej ilości miejsc postojowych dla samochodów osobowych związanych z 
realizowaniem nowych budynków oraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejących 
budynków bądź pomieszczeń w części budynków: 

a) na każde pełne 30 m2 powierzchni użytkowej usług należy realizować co najmniej 
1 miejsce postojowe (mp), jednakże niemniej niż 2 mp, 

b) dla funkcji mieszkaniowej wielorodzinnej należy realizować co najmniej 1 mp dla 
samochodów osobowych na jedno mieszkanie. 

7) W przypadkach szczególnych, nieuwzględnionych w powyższym wykazie, ilość 
miejsc postojowych należy określić w sposób indywidualny, dostosowując do 
programu zamierzenia inwestycyjnego. 

4. Ustalenia dotycz ące zasad uzbrojenia terenu. 

1) Teren posiada pełne uzbrojenie techniczne. Dopuszcza się rozbudowę istniejących 
sieci. 

2) Dla zaopatrzenia w wodę: 

a) wodociąg komunalny, 

b) awaryjne zaopatrzenie w wodę z awaryjnych studni publicznych. 

3) Dla odprowadzenia wód opadowych oraz ścieków: 

a) miejska sieć kanalizacji deszczowej i sanitarnej. 

b) przekazywanie ścieków do oczyszczalni ścieków 

4) Dla zaopatrzenia w gaz: 

a) miejski system sieci gazowej, 

5) Dla zaopatrzenia w ciepło - miejski, grupowy lub indywidualny system zaopatrzenia 
w ciepło. 

6) Dla zaopatrzenia w energię elektryczną: 

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

b) powiązanie projektowanych sieci n.n. z istniejącą siecią n.n., 

c) zasilanie stacji transformatorowej wykonane liniami kablowymi 15 kV włączonymi 
do istniejącej sieci kablowej 15 kV, 



d) konieczność przebudowy odcinków sieci kolidujących z projektowaną zabudową, 

e) wybudowanie stacji transformatorowej 15/0,4 kV jako wolnostojącej lub 
wbudowanej w parter budynku, 

f) dla projektowanych stacji transformatorowych - przystosowanie do mocy 
transformatorów 630 kVA, 

g) wykonanie oświetlenia ulic i ciągów pieszych, 

h) prowadzenie przewodów projektowanej sieci na terenach komunikacyjnych: 
ulicach i ciągach pieszych. 

7) Dla potrzeb telekomunikacji: 

a) istniejąca sieć telekomunikacyjna,  

b) dla projektowanych inwestycji konieczność wykonania nowej sieci teletechnicznej, 

§ 4. Dla terenów elementarnych obowiązują następujące ustalenia szczegółowe: 

 
 

1. 
 
Ustalenia dla terenu o symbolu: 4-G8 MW,U        
                                                   

 
powierzchnia terenu [ha]: 0.93 

1) przeznaczenie 
terenu 

a) Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usłu gami wbudowanymi . 
b) Zakaz lokalizowania usług uciążliwych oraz o charakterze produkcyjnym i 

magazynowo – składowym, np. hurtowni. 
2) ustalenia 

kompozycji i form 
zabudowy 

a) Nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu:  
- wzdłuż terenu elementarnego 4-03 KG, w odległości 6 m od granicy terenu 

elementarnego, 
- wzdłuż terenu elementarnego 4-18 KD, w odległości 6 m od granicy terenu 

elementarnego, 
- wzdłuż terenu elementarnego 4-G11 KS, w odległości 5 m od granicy terenu 

elementarnego. 
b) Wysokość zabudowy do 18 m, 4 kondygnacje, 
c) Maksymalny procentowy udział powierzchni zabudowy w stosunku do 

powierzchni działki – 50%.  
d) Minimalny procentowy udział powierzchni nieutwardzonych, zielonych w 

stosunku do powierzchni działki – 25%. 
3) ustalenia zasad 

parcelacji 
 Minimalna powierzchnia samodzielnych działek inwestycyjnych – 2 500 m2. 

4) ustalenia 
ekologiczne 

a)  Miejski system gromadzenia odpadów komunalnych, zgodnie z ustaleniami z 
§3 ust.2 pkt 3, 4.,                                                                                                                                                                                                                

b) Teren położony w strefie ochrony pośredniej zewnętrznej ujęcia wody, zgodnie 
z ustaleniami z §3 ust.2 pkt 1. 

c) Ochrona wartościowego drzewostanu, zgodnie z ustaleniami z §3 ust.2 pkt 2.                                                                    
5) ustalenia 

komunikacyjne 
a) Dojazdy, dostawy, parkingi od strony terenu elementarnego 4-18 KD – ul. 

Okulickiego. Obsługa terenu drogami wewnętrznymi poprzez teren elementarny 
4-G11 KS. 

  b) Rozwiązanie miejsc postojowych, zgodnie z ustaleniami z §3 ust.3 pkt od 2 do 
7. 

6) ustalenia 
inżynieryjne 

a) Obsługa w oparciu o istniejące uzbrojenie w sieci: wodociągową, kanalizacji 
sanitarnej, kanalizacji deszczowej, gazową, energetyczną i teletechniczną, 
zgodnie z ustaleniami z §3 ust.4 pkt od 1 do 7. 

b) W ramach terenu elementarnego lokalizacja stacji transformatorowej, zgodnie z 
ustaleniami z §3 ust.4 pkt 6. 

 

 

 

 

 



 
2. 

 
Ustalenia dla terenu o symbolu: 4-G9 MW,U   
 

  powierzchnia terenu [ha]: 0.32 

1) przeznaczenie 
terenu 

a) Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usług ami 
wbudowanymi. 

b) Zakaz lokalizowania usług uciążliwych oraz o charakterze produkcyjnym i 
magazynowo – składowym np. hurtowni. 

c) Dopuszcza się lokalizację 1 kondygnacyjnych pawilonów usługowych w formie 
pasażu. Maksymalna powierzchnia sprzedaży pojedynczego pawilonu 
handlowego 100m2. Dla pozostałych rodzajów usług nie wprowadza się 
ograniczenia powierzchni. 

2) ustalenia 
kompozycji i form 
zabudowy 

a) Nieprzekraczalne linie zabudowy (zgodnie z rysunkiem planu) 
- wzdłuż zachodniej granicy obszaru opracowania, w odległości 4 m od granicy, 

   - wzdłuż terenu elementarnego 4-G10 KP, na granicy terenu elementarnego, 
   - wzdłuż terenu elementarnego 4-03 KG, w odległości 6 m od granicy terenu 

elementarnego. 
b) Wysokość zabudowy do 18 m, 4 kondygnacje, z wyłączeniem ustaleń z lit. c 
c)  Dla zabudowy dopuszczonej w pkt 2 lit. c wysokość zabudowy do 5 m - 1 

kondygnacja 
d) Maksymalny procentowy udział powierzchni zabudowy w stosunku do 

powierzchni działki – 60%.  
e) Minimalny procentowy udział powierzchni nieutwardzonych, zielonych w 
stosunku do powierzchni działki – 25%. 

3) ustalenia zasad 
parcelacji 

Minimalna powierzchnia samodzielnych działek inwestycyjnych – 2 500 m2. 

4) ustalenia 
ekologiczne 

a) Miejski system gromadzenia odpadów komunalnych, zgodnie z ustaleniami z 
§3 ust.2 pkt 3, 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

b) Teren położony w strefie ochrony pośredniej zewnętrznej ujęcia wody, zgodnie 
z ustaleniami z §3 ust.2 pkt 1. 

c) Ochrona wartościowego drzewostanu, zgodnie z ustaleniami z §3 ust.2 pkt 2.                                                                            
5) ustalenia 

komunikacyjne 
a) Dojazdy, dostawy, parkingi od strony terenu elementarnego 4-18 KD – ul. 

Okulickiego. Obsługa terenu drogami wewnętrznymi poprzez teren elementarny 
4-G11 KS. 

b) Rozwiązanie miejsc postojowych, zgodnie z ustaleniami z §3 ust.3 pkt od 2 do 
6. 

6) ustalenia 
inżynieryjne 

Obsługa w oparciu o istniejące uzbrojenie w sieci: wodociągową, kanalizacji 
sanitarnej, kanalizacji deszczowej, gazową, energetyczną i teletechniczną, 
zgodnie z ustaleniami z §3 ust.4 pkt od 1 do 7. 

 

 
 

3. 
 
Ustalenia dla terenu o symbolu: 4-G10 KP      
                                                          

 powierzchnia terenu [ha]: 0.053 

1) przeznaczenie 
terenu 

Ciąg pieszy. 

2) ustalenia 
kompozycji i form 
zabudowy 

 Nie występują obiekty kubaturowe. 

3) ustalenia zasad 
parcelacji 

Zakaz podziału. 

4) ustalenia 
ekologiczne 

a) Miejski system gromadzenia odpadów komunalnych, zgodnie z ustaleniami z 
§3 ust.2 pkt 3, 4.                                                                                                          

b) Teren położony w strefie ochrony pośredniej zewnętrznej ujęcia wody, zgodnie 
z ustaleniami z §3 ust.2 pkt 1. 

c) Ochrona wartościowego drzewostanu, zgodnie z ustaleniami z §3 ust.2 pkt 2.                                                                              
5) ustalenia 

komunikacyjne 
Powiązanie z ulicą Wyszyńskiego. 

6) ustalenia 
inżynieryjne 

Obsługa w oparciu o istniejące uzbrojenie w sieci: wodociągową, kanalizacji 
sanitarnej, kanalizacji deszczowej, gazową, energetyczną i teletechniczną, 
zgodnie z ustaleniami z §3 ust.4 pkt od 1 do 7. 

 

 

 



 
4. 

 
Ustalenia dla terenu o symbolu: 4- G11 KS                    
                                             

 powierzchnia terenu [ha]: 0.23 

1) przeznaczenie 
terenu 

Teren komunikacji samochodowej  dla: dojazdów dostawczych i parkingów.  

2) ustalenia 
kompozycji i form 
zabudowy 

 Minimalny procentowy udział powierzchni nieutwardzonych, zielonych  
 w stosunku do powierzchni terenu – 25%, zgodnie z ustaleniami z §3 ust.1 pkt 3, 

4. 
3) ustalenia zasad 

parcelacji 
Zakaz podziału. 

4) ustalenia 
ekologiczne 

a)Miejski system gromadzenia odpadów komunalnych, zgodnie z ustaleniami z 
§3 ust.2 pkt 3, 4.                                                                                                                                                                                             

b) Teren położony w strefie ochrony pośredniej zewnętrznej ujęcia wody, zgodnie 
z ustaleniami z §3 ust.2 pkt 1. 

c) Ochrona wartościowego drzewostanu, zgodnie z ustaleniami z §3 ust.2 pkt 2.                                                                            
5) ustalenia 

komunikacyjne 
a) Obsługa terenu od strony terenu elementarnego 4-18 KD – ul. Okulickiego.  
b) Rozwiązanie miejsc postojowych, zgodnie z ustaleniami z §3 ust.3 pkt od 2 do 
6. 

6) ustalenia 
inżynieryjne 

Obsługa w oparciu o istniejące uzbrojenie w sieci: wodociągową, kanalizacji 
sanitarnej, kanalizacji deszczowej, gazową, energetyczną i teletechniczną, 
zgodnie z ustaleniami z §3 ust.4 pkt od 1 do 7. 

 

 

§ 5. Dla terenów sieci ulicznej obowiązują następujące ustalenia szczegółowe: 
 

1. 
 
Ustalenia dla terenu o symbolu: 4-03 KG    
                                                                 

 
  powierzchnia terenu [ha]: 0.65 ha 

1) przeznaczenie 
terenu 

a) Klasa – publiczna droga główna  -ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. 
b) Kategoria – droga powiatowa. 

2) ustalenia 
kompozycji i form 
zabudowy 

Nie występują obiekty kubaturowe. 

3) ustalenia zasad 
parcelacji 

Zakaz podziału. 

4) ustalenia 
ekologiczne 

Teren położony w strefie ochrony pośredniej zewnętrznej ujęcia wody, zgodnie z 
ustaleniami z §3 ust.2 pkt 1. 

5) ustalenia 
komunikacyjne 

a) Szerokość drogi w liniach rozgraniczających - 35,0 m.  
b) Przekrój: docelowo – dwie jezdnie po dwa pasy ruchu – na odcinku w 

granicach planu, chodnik, dwukierunkowa ścieżka rowerowa. 
6) ustalenia 

inżynieryjne 
Istniejące na terenie sieci do zachowania i rozbudowy. 

 

 
 

2. 
 
Ustalenia dla terenu o symbolu: 4-18 KD            
                                                         

 
 powierzchnia terenu [ha]: 0.13 ha 

1) przeznaczenie 
terenu 

a) Klasa – publiczna droga dojazdowa   - ul. Okulickiego. 
b) Kategoria – droga gminna. 

2) ustalenia 
kompozycji i form 
zabudowy 

Nie występują obiektu kubaturowe. 

3) ustalenia zasad 
parcelacji 

Zakaz podziału. 

4) ustalenia 
ekologiczne 

Teren położony w strefie ochrony pośredniej zewnętrznej ujęcia wody, zgodnie z 
ustaleniami z §3 ust.2 pkt 1.                       

5) ustalenia 
komunikacyjne 

a) Szerokość  drogi w liniach rozgraniczających - 15,0 m. 
b) Przekrój: jedna jezdnia dwa pasy ruchu, chodnik i dwukierunkowa ścieżka 
rowerowa. 

6) ustalenia 
inżynieryjne 

Istniejące na terenie sieci do zachowania i rozbudowy. 

 

 

 

 



§ 6. Postanowienia końcowe: 

 1. Zgodnie z art. 10 ust. 3 i oraz art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o 
zagospodarowaniu przestrzennym, ustala się stawkę procentową w wysokości 10% dla 
nieruchomości położonych w obrębie terenów elementarnych: 4-G8 MW,U; 4-G9 MW, 
U;  4-G10 KP;  4-G11KS, dla pozostałych terenów objętych niniejszą uchwałą ustala się 
stawkę 0%.  

 2.  Na obszarze objętym niniejszą uchwałą tracą moc ustalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Police przyjętego Uchwałą Nr XXXV/272/01 
Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 marca 2001r. w sprawie zmian w planie 
miejscowym zagospodarowania przestrzennego miasta Police, dla obszaru położonego 
na południe od ulicy Tanowskiej i na zachód od linii kolejowej Szczecin - Trzebież, tzw. 
“Police – Zachód” (Dz. Urzęd. Woj. Zachodniopomorskiego z 2001r. Nr 18, poz. 358). 

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

4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. 

 
Przewodnicz ący Rady 

 
Kazimierz Wirkijowski
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Uzasadnienie 
 

Projekt niniejszej uchwały przedstawia Burmistrz Gminy Police.  
Ulica Kardynała Stefana Wyszyńskiego jest obok ulicy Józefa Piłsudskiego główną ulicą 
miasta. Wzdłuż ciągów komunikacyjnych w naturalny sposób koncentrują się funkcje 
centrotwórcze takie jak pasaże handlowe i usługowe. Część terenów przy ulicy 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego rozwija się i przekształca w ostatnich latach bardzo 
dynamicznie. Po północnej stronie pasażu, łączącego część mieszkaniową miasta z 
w/w ulicą pawilony handlowe ustąpiły miejsca estetycznej i dostosowanej do skali 
miasta i miejsca zabudowie. Usługi i handel przybrały bardziej uporządkowane formy i 
lokowane są w dolnych kondygnacjach budynków. Teren jest wykorzystywany 
intensywniej, ponieważ przybyło mieszkań w górnych kondygnacjach. Inwestor, 
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Odra”, przekształcając dotąd wolne i niezagospodarowane 
przestrzenie udowadnia, że dba o estetykę zabudowy. Przewidziana w zmianie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kwartał Wyszyńskiego”, 
obejmującej jeden z ostatnich wolnych terenów przy ulicy, koncentracja usług 
centrotwórczych odpowiednio kształtuje strukturę funkcjonalno-przestrzenną tej części 
miasta. Nowej regulacji w tej edycji zmiany planu podlegała skala opracowania i skala 
zabudowy. Zmiana planu „Kwartał Wyszyńskiego” dopuszcza na części terenu 
przyległej do pasażu, realizację jednokondygnacyjnych pawilonów handlowo-
usługowych, co umożliwi zagospodarowanie części tego terenu w sposób nie 
wymagający znacznych nakładów finansowych. Dotychczasowy wymóg usług 
wbudowanych powoduje, że aby stworzyć lokale handlowe czy usługowe trzeba 
wybudować czterokondygnacyjne budynki. W latach burzliwego rozwoju gospodarczego 
jest to zasadne, ale w czasie gospodarczego zastoju plany, w tym plany 
zagospodarowania przestrzennego należy na bieżąco dostosowywać. Ta zmiana planu, 
przy deklaracji przedstawicieli inwestora o kategorycznym „nie” dla hipermarketów, jest 
takim dostosowaniem. Aby ułatwić start dla małych, często rodzinnych firm i w ten 
sposób walczyć z rosnącym bezrobociem, by klimat gospodarczy tworzony przez gminę 
był korzystny dla wszystkich podmiotów gospodarczych, tych o utrwalonej pozycji na 
rynku i tych, którzy dopiero rozpoczynają działalność gospodarczą zasadne jest 
podjęcie niniejszej uchwały. 
 


