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Poz. 97
ROZPORZ¥DZENIE NR 2/2000
Wojewody Zachodniopomorskiego
z dnia 16 lutego 2000 r.
zmieniaj¹ce rozporz¹dzenie w sprawie Szczeciñskiego Parku Krajobrazowego Puszcza Bukowa.
Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 16 padziernika 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 114, poz. 492; z 1992 r.
Nr 54, poz. 254; z 1994 r. Nr 89, poz. 415; z 1995 r. Nr 147, poz. 713; z 1996 r. Nr 91, poz. 409; z 1997 r. Nr 14, poz. 72, Nr 43,
poz. 272, Nr 54, poz. 349, Nr 133, poz. 885; z 1998 r. Nr 106, poz. 668) zarz¹dza siê, co nastêpuje:
§ 1.
W rozporz¹dzeniu Nr 5/98 Wojewody Szczeciñskiego z dnia 17 lipca 1998 r. w sprawie Szczeciñskiego Parku
Krajobrazowego Puszcza Bukowa (Dz. Urz. Woj. Szczec. Nr 18, poz. 128) dotychczasowy § 4 ust. 1 pkt 4 otrzymuje
brzmienie:
4) budowy i rozbudowy obiektów budowlanych, dla których wymagane jest pozwolenie na budowê, w pasie 100 m
od geodezyjnej granicy jezior i rzek, za wyj¹tkiem modernizacji obiektów ju¿ istniej¹cych, w granicach ich obecnych
powierzchni u¿ytkowych oraz budowy obiektów, które rozpoczêto przed dniem wejcia w ¿ycie niniejszego
rozporz¹dzenia.
§ 2.
Rozporz¹dzenie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Zachodniopomorskiego.
WOJEWODA
W³adys³aw Lisewski
Poz. 98
ZARZ¥DZENIE NR 22/2000
Wojewody Zachodniopomorskiego
z dnia 14 lutego 2000 r.
w sprawie zarz¹dzenia wyborów uzupe³niaj¹cych.
Na podstawie art. 192 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r.  Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików
województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602, Nr 160, poz. 1060), w zwi¹zku z wyganiêciem mandatu radnego stwierdzonego
uchwa³¹ Nr XII/114/2000 Rady Miejskiej w Trzciñsku Zdroju z dnia 31 stycznia 2000 r. w porozumieniu z Wojewódzkim
Komisarzem Wyborczym w Szczecinie, zarz¹dza siê, co nastêpuje:
§ 1.
1.

Zarz¹dza siê wybory uzupe³niaj¹ce do:
a) Rady Miejskiej w Trzciñsku Zdroju, w okrêgu wyborczym nr 1, w którym wybiera siê jednego radnego.

2.

Datê wyborów wyznacza siê na niedzielê 7 maja 2000 r.
§ 2.

Dni, w których up³ywaj¹ terminy wykonania czynnoci wyborczych okrela kalendarz wyborczy stanowi¹cy za³¹cznik
do zarz¹dzenia.
§ 3.
Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Zachodniopomorskiego.
WOJEWODA
w/z
Grzegorz Jankowski
I Wicewojewoda
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Za³¹cznik do zarz¹dzenia Nr 22/2000
Wojewody Zachodniopomorskiego
z dnia 14 lutego 2000 r.
KALENDARZ WYBORCZY

Data wykonania czynnoci
do 13 marca 2000 r.

-

do 18 marca 2000 r.

-

do 23 marca 2000 r.

-

do 7 kwietnia 2000 r.

-

do 10 kwietnia 2000 r.

-

do 16 kwietnia 2000 r.

-

do 22 kwietnia 2000 r.

-

do 23 kwietnia 2000 r.
6 maja 2000 r.

-

7 maja 2000 r.
godz. 6.00 - 20.00

-

Treæ
podanie do publicznej wiadomoci, w formie
obwieszczenia, zarz¹dzenia wojewody
podanie do publicznej wiadomoci informacji
o granicach, numerze i liczbie radnych
wybieranych w okrêgu wyborczym oraz
o wyznaczonej siedzibie gminnej komisji
wyborczej
powo³anie przez wojewódzkiego komisarza
wyborczego terytorialnej komisji wyborczej
zg³aszanie terytorialnej komisji wyborczej list
kandydatów na radnych
nadanie numerów zarejestrowanym listom
kandydatów na radnych
powo³anie przez zarz¹d gminy obwodowych
komisji wyborczych
podanie do publicznej wiadomoci, w formie
obwieszczenia, informacji o numerach i granicach
obwodów g³osowania oraz o wyznaczonych
siedzibach obwodowych komisji wyborczych
rozplakatowanie obwieszczenia terytorialnej
komisji wyborczej o zarejestrowanych listach
kandydatów na radnych zawieraj¹cych numery
list, dane o kandydatach umieszczone w zg³oszeniach
list wraz z ewentualnymi oznaczeniami kandydatów
i list
sporz¹dzenie spisu wyborców w gminie
przekazanie przewodnicz¹cym obwodowych
komisji wyborczych spisu wyborców
g³osowanie

Poz. 99
ZARZ¥DZENIE NR 26/2000
Wojewody Zachodniopomorskiego
z dnia 21 lutego 2000 r.
w sprawie zarz¹dzenia wyborów uzupe³niaj¹cych.
Na podstawie art. 192 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r.  Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików
województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602, Nr 160, poz. 1060), w zwi¹zku z wyganiêciem mandatu radnego, stwierdzonego
uchwa³¹ Nr XIII/74/2000 Rady Gminy Dolice z dnia 18 lutego 2000 r., w porozumieniu z Wojewódzkim Komisarzem
Wyborczym w Szczecinie, zarz¹dza siê, co nastêpuje:
§ 1.
1.

Zarz¹dza siê wybory uzupe³niaj¹ce do Rady Gminy w Dolicach, w okrêgu wyborczym nr 10, w którym wybiera siê
jednego radnego.

2.

Datê wyborów wyznacza siê na niedzielê 7 maja 2000 r.
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§ 2.
Dni, w których up³ywaj¹ terminy wykonania czynnoci wyborczych okrela kalendarz wyborczy stanowi¹cy za³¹cznik
do zarz¹dzenia.
§ 3.
Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Zachodniopomorskiego.
WOJEWODA
W³adys³aw Lisewski

Za³¹cznik do zarz¹dzenia Nr 26/2000
Wojewody Zachodniopomorskiego
z dnia 21 lutego 2000 r.
KALENDARZ WYBORCZY

Data wykonania czynnoci
do 13 marca 2000 r.

-

do 18 marca 2000 r.

-

do 23 marca 2000 r.

-

do 7 kwietnia 2000 r.

-

do 10 kwietnia 2000 r.

-

do 16 kwietnia 2000 r.

-

do 22 kwietnia 2000 r.

-

do 23 kwietnia 2000 r.
6 maja 2000 r.

-

7 maja 2000 r.
godz. 6.00 - 20.00

-

Treæ
podanie do publicznej wiadomoci, w formie
obwieszczenia, zarz¹dzenia wojewody
podanie do publicznej wiadomoci informacji
o granicach, numerze i liczbie radnych
wybieranych w okrêgu wyborczym oraz
o wyznaczonej siedzibie gminnej komisji
wyborczej
powo³anie przez wojewódzkiego komisarza
wyborczego terytorialnej komisji wyborczej
zg³aszanie terytorialnej komisji wyborczej list
kandydatów na radnych
nadanie numerów zarejestrowanym listom
kandydatów na radnych
powo³anie przez zarz¹d gminy obwodowych
komisji wyborczych
podanie do publicznej wiadomoci, w formie
obwieszczenia, informacji o numerach i granicach
obwodów g³osowania oraz o wyznaczonych
siedzibach obwodowych komisji wyborczych
rozplakatowanie obwieszczenia terytorialnej
komisji wyborczej o zarejestrowanych listach
kandydatów na radnych zawieraj¹cych numery
list, dane o kandydatach umieszczone w zg³oszeniach
list wraz z ewentualnymi oznaczeniami kandydatów
i list
sporz¹dzenie spisu wyborców w gminie
przekazanie przewodnicz¹cym obwodowych
komisji wyborczych spisu wyborców
g³osowanie
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ZARZ¥DZENIE NR 29/2000
Wojewody Zachodniopomorskiego
z dnia 25 lutego 2000 r.
w sprawie zarz¹dzenia wyborów uzupe³niaj¹cych.
Na podstawie art. 192 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r.  Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików
województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602, Nr 160, poz. 1060), w zwi¹zku z wyganiêciem mandatów radnych, stwierdzonych
uchwa³ami: Nr XII/115/2000 Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia 22 lutego 2000 r., oraz Nr XXII/126/2000 r. Rady Miejskiej
w Sianowie z dnia 18 lutego 2000 r., w porozumieniu z Zastêpc¹ Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego w Koszalinie,
zarz¹dza siê, co nastêpuje:
§ 1.
1.

Zarz¹dza siê wybory uzupe³niaj¹ce do:
a) Rady Gminy w Biesiekierzu, w okrêgu wyborczym nr 4, w którym wybiera siê jednego radnego.
b) Rady Miejskiej w Sianowie, w okrêgu wyborczym nr 7, w którym wybiera siê jednego radnego.

2.

Datê wyborów wyznacza siê na niedzielê 7 maja 2000 r.
§ 2.

Dni, w których up³ywaj¹ terminy wykonania czynnoci wyborczych okrela kalendarz wyborczy stanowi¹cy za³¹cznik
do zarz¹dzenia.
§ 3.
Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Zachodniopomorskiego.
WOJEWODA
w/z
Grzegorz Jankowski
I Wicewojewoda
Za³¹cznik do zarz¹dzenia Nr 29/2000
Wojewody Zachodniopomorskiego
z dnia 25 lutego 2000 r.
KALENDARZ WYBORCZY

Data wykonania czynnoci
do 13 marca 2000 r.

-

do 18 marca 2000 r.

-

do 23 marca 2000 r.

-

do 7 kwietnia 2000 r.

-

do 10 kwietnia 2000 r.

-

Treæ
podanie do publicznej wiadomoci, w formie
obwieszczenia, zarz¹dzenia wojewody
podanie do publicznej wiadomoci informacji
o granicach, numerze i liczbie radnych
wybieranych w okrêgu wyborczym oraz
o wyznaczonej siedzibie gminnej komisji
wyborczej
powo³anie przez zastêpcê wojewódzkiego komisarza
wyborczego terytorialnej komisji wyborczej
zg³aszanie terytorialnej komisji wyborczej list
kandydatów na radnych
nadanie numerów zarejestrowanym listom
kandydatów na radnych
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do 16 kwietnia 2000 r.

-

do 22 kwietnia 2000 r.

-

do 23 kwietnia 2000 r.
6 maja 2000 r.

-

7 maja 2000 r.
godz. 6.00 - 20.00

-

Poz. 100 - 101

powo³anie przez zarz¹d gminy obwodowych
komisji wyborczych
podanie do publicznej wiadomoci, w formie
obwieszczenia, informacji o numerach i granicach
obwodów g³osowania oraz o wyznaczonych
siedzibach obwodowych komisji wyborczych
rozplakatowanie obwieszczenia terytorialnej
komisji wyborczej o zarejestrowanych listach
kandydatów na radnych zawieraj¹cych numery
list, dane o kandydatach umieszczone w zg³oszeniach
list wraz z ewentualnymi oznaczeniami kandydatów
i list
sporz¹dzenie spisu wyborców w gminie
przekazanie przewodnicz¹cym obwodowych
komisji wyborczych spisu wyborców
g³osowanie

Poz. 101
UCHWA£A NR XV/136/2000
Rady Miejskiej w Bia³ym Borze
z dnia 26 stycznia 2000 r.
w sprawie zmiany Statutu Gminy Bia³y Bór.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622; z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113,
poz. 734, Nr 123, poz. 775; z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126) Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:
§ 1.
W Statucie Gminy Bia³y Bór, stanowi¹cym za³¹cznik do uchwa³y Nr XVII/139/96 Rady Miejskiej w Bia³ym Borze z dnia
14 wrzenia 1996 r. (Dz. Urz. Woj. Koszaliñskiego Nr 52, poz. 155 i Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 1999 r. Nr 10,
poz. 106) wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1.

W § 53 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
Do dokonywania czynnoci z zakresu prawa pracy z Zastêpc¹ Burmistrza, z którym stosunek pracy nawi¹zany jest
na podstawie wyboru, w³aciwy jest Burmistrz jako Kierownik Urzêdu bêd¹cego zak³adem pracy w rozumieniu
art. 3 Kodeksu Pracy.

2.

W § 54 po ust. 4 dodaje siê ust 5 w brzmieniu:
5. Kierownicy referatów oraz pracownicy prowadz¹cy samodzielne stanowiska pracy, zatrudniani s¹ na podstawie
mianowania.
Wykaz stanowisk na których pracodawca ma prawo zatrudniæ pracowników na podstawie mianowania stanowi
za³¹cznik nr 6 do Statutu Gminy Bia³y Bór.
§ 2.

1.

W Regulaminie Rady Miejskiej stanowi¹cym za³¹cznik nr 3 do Statutu Gminy Bia³y Bór wprowadza siê nastêpuj¹ce
zmiany:
1) § 48 ust. 3 lit. b otrzymuje brzmienie:
b) przy g³osowaniu tajnym personalnym, karta g³osowania zawiera nazwiska kandydatów oraz rubryki
z odpowiedziami:
za, przeciw, wstrzymujê siê. Radny oddaje g³os wpisuj¹c znak x, w odpowiedniej rubryce przy
wybranym kandydacie.
§ 3.

Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta i Gminy.
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§ 4.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego.
PRZEWODNICZACY RADY
Stanislaw Winnicki
Za³¹cznik do uchwa³y Nr XV/136/2000
Rady Miejskiej w Bia³ym Borze
z dnia 26 stycznia 2000 r.
Za³¹cznik nr 6
do Statutu Gminy Bialy Bór
WYKAZ
stanowisk w Urzêdzie Miasta i Gminy w Bia³ym Borze, na których pracodawca ma prawo zatrudniæ na
podstawie mianowania.
1. Kierownik Referatu Architektury Nieruchomoci i Ekologii.
2. Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego, Promocji Turystyki i Wspó³pracy z Zagranic¹.
3. Kierownik Urzêdu Stanu Cywilnego oraz Inspektor ds. osobowych pracowników.
4. Inspektor ds. ksiêgowoci bud¿etowej.
5. Inspektor ds. ewidencji p³ac i ubezpieczeñ spo³ecznych.
6. Inspektor ds. wymiaru podatków i op³at.
7. Inspektor ds. ksiêgowoci podatkowej.
8. Inspektor ds. drogownictwa.
9. Inspektor ds. rolnictwa.
10. Inspektor ds. gospodarki nieruchomociami.
11. Inspektor ds. obs³ugi rady i zarz¹du.
12. Inspektor ds. ewidencji ludnoci i dowodów osobistych.
13. Inspektor ds. obrony cywilnej, obronnoci i spraw wojskowych.
14. Inspektor ds. organizacji i nadzoru.
15. Zastêpca Skarbnika miasta i gminy.
Poz. 102
UCHWA£A NR XI/72/99
Rady Gminy w Boleszkowicach
z dnia 30 wrzenia 1999 r.
w sprawie zmian w Statucie Gminy Boleszkowice.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622; z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113,
poz. 734, Nr 123, poz. 775; z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§ 1.
W Statucie Gminy Boleszkowice, stanowi¹cym za³¹cznik do uchwa³y Nr XX/96/96 Rady Gminy w Boleszkowicach z dnia
28 lutego 1996 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Boleszkowice (Dz. Urz. Woj. Gorzowskiego Nr 12, poz. 120)
wprowadza siê nastêpuj¹c¹ zmianê:
1)

w § 56 dodaje siê ust. 5, który otrzymuje brzmienie:
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5. Do wykonywania czynnoci z zakresu stosunku pracy z osobami, których stosunek pracy nawi¹zany jest na
podstawie powo³ania, w³aciwy jest Wójt.
§ 2.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego.
WICEPRZEWODNICZ¥CY RADY
Jerzy Kretkowski
Poz. 103
UCHWA£A NR XVI/90/2000
Rady Gminy w Boleszkowicach
z dnia 27 stycznia 2000 r.
w sprawie zmian Statutu Gminy Boleszkawice.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622; z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113,
poz. 734, Nr 123, poz. 775; z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§ 1.
W Statucie Gminy Boleszkowice, stanowi¹cym za³¹cznik do uchwa³y Rady Gminy w Boleszkowicach Nr XX/96/96 z dnia
28 lutego 1996 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Boleszkowice (Dz. Urz. Woj. Gorzowskiego Nr 12, poz. 120)
wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1)

skrela siê § 23 Statutu Gminy,

2)

w § 24 Statutu Gminy skrela siê ust. 2.
§ 2.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodniopomorskiego.
PRZEWODNICZ¥CY RADY
Dariusz Guszkowski
Poz. 104
UCHWA£A NR XVI/562/99
Rady Miasta Szczecina
z dnia 22 listopada 1999 r.
w sprawie zmiany K.74 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina.
Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15,
poz. 139, zm.: Nr 41, poz. 412), w celu okrelenia zasad gospodarki przestrzennej uwzglêdniaj¹cej ekorozwój jako podstawê
dzia³añ w przestrzeni, politykê przestrzenn¹ pañstwa, interes publiczny wspólnoty samorz¹dowej i interesy w³adaj¹cych
gruntami, w wykonaniu uchwa³y Nr VII/188/99 Rady Miasta Szczecina z dnia 29 marca 1999 r. w sprawie przyst¹pienia
do sporz¹dzenia zmiany K.74 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina Rada Miasta
Szczecina uchwala zmianê K.74 planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta
Szczecina,obejmuj¹c¹ fragment drogi krajowej A 6 w rejonie osiedla Kijewo oraz odcinek drogi krajowej nr 3 i nr 6
od ulicy Zwierzynieckiej do granicy miasta.
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Rozdzia³ 1.
Przepisy ogólne
§ 1.
1.

Ustalenia tekstowe zmiany planu: ogólne, morfoplanistyczne i szczegó³owe maj¹ jednolity uk³ad formalny. Ustalenia
prawne przepisu gminnego, jakim jest plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego, s¹ zawarte w jedenastu
grupach ustaleñ, oznaczonych numerami od 5 do 15. S¹ to:
ustalenia funkcjonalne  5.
ustalenia ekologiczne  6.
ustalenia kompozycji urbanistycznej  7.
ustalenia form zabudowy  8.
inne ustalenia ochrony dóbr kultury  9.
ustalenia zasad parcelacji  10.
ustalenia planistyczne i proceduralne  11.
ustalenia dotycz¹ce obs³ugi komunikacyjnej  12.
ustalenia dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej  13.
zobowi¹zania publicznoprawne miasta: zobowi¹zania inwestycyjne i eksploatacyjne miasta  14.
inne ustalenia stanowi¹ce  15.

2.

Grupa ustaleñ oznaczona numerem 16.  promocja, zawiera zalecenia i postulaty planu, które s¹ wyk³adni¹ polityki
w³adz miasta lecz nie s¹ przepisem gminnym i nie s¹ podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych.

3.

Grupa ustaleñ oznaczona numerem 17. zawiera informacjê o obiektach i terenach chronionych moc¹ innych aktów
prawnych, ni¿ plan zagospodarowania przestrzennego.

4.

Uk³ad ustaleñ szczegó³owych obejmuje dodatkowo cztery ustalenia oznaczone od 1. do 4., które zawieraj¹ informacje
o terenie bêd¹cym przedmiotem ustaleñ.

5.

Brak ustaleñ prawnych, promocji czy informacji  na poziomie ustaleñ ogólnych, morfoplanistycznych lub
szczegó³owych  nale¿¹cych do której z grup, o których mowa w ust. 1., 2. lub 3. oznacza, ¿e nie wprowadza siê
¿adnych regulacji na tym poziomie. Obowi¹zuj¹ ustalenia pozosta³ych poziomów. W takim przypadku pomija siê
w ogóle tê grupê, a ich numeracja staje siê nieci¹g³a.
§ 2.

Uchwala siê definicje terminów u¿ywanych w zmianie planów uchwalonej niniejsz¹ uchwa³¹, zawarte w S³owniku terminów
u¿ytych w tekcie planu:
1) bogaty program zieleni  nie dotyczy obszaru objêtego zmian¹ planu
2) dach stromy  nie dotyczy obszaru objêtego zmian¹ planu
3) dominanta przestrzenna  nie dotyczy obszaru objêtego zmian¹ planu
4) dostêp ogólny (teren, obiekt ogólnodostêpny)  nie dotyczy obszaru objêtego zmian¹ planu
5) dostêp publiczny  nie dotyczy obszaru objêtego zmian¹ planu
6) Ekologiczny System Zieleni Miejskiej  ci¹g³a struktura przestrzenna wi¹¿¹ca ze sob¹ najbardziej wartociowe,
ró¿norodne elementy terenów zielonych w miecie, a tak¿e zapewniaj¹ca ich powi¹zanie z odpowiednimi terenami
pozamiejskimi, a zw³aszcza tworz¹cymi krajowy system obszarów chronionych. ESZM nie jest obszarem chronionym
w rozumieniu ustaw, jednak¿e ze wzglêdu na koniecznoæ zachowania w jego obrêbie ekologicznych zasad ci¹g³oci
w czasie i przestrzeni oraz ró¿norodnoci biologicznej, tereny nim objête podlegaj¹ specjalnym rygorom, okrelonym
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego m. Szczecina.
7) ekwiwalentna rekompensata zasobu zieleni  zast¹pienie zlikwidowanego na danym terenie zasobu zieleni,
w rozumieniu planu, innym zasobem, (niekoniecznie zawieraj¹cym te same elementy i zajmuj¹cym tê sam¹
powierzchniê), którego sposób oddzia³ywania na rodowisko i cz³owieka bêdzie podobny. Przy wartociowaniu
zasobów zieleni pomocne mog¹ byæ tabele op³at za usuwanie drzew i krzewów.
8) funkcja dominuj¹ca  nie dotyczy obszaru objêtego zmian¹ planu
9) funkcje chronione  nie dotyczy obszaru objêtego zmian¹ planu
10) funkcje komercyjne (o charakterze komercyjnym)  nie dotyczy obszaru objêtego zmian¹ planu
11) harmonijna sylweta (panorama, pierzeja)  nie dotyczy obszaru objêtego zmian¹ planu
12) kompozycja obiektu  nie dotyczy obszaru objêtego zmian¹ planu
13) kompozycja zespo³u zabudowy  nie dotyczy obszaru objêtego zmian¹ planu
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14) kompozycja zespo³u zieleni  nie dotyczy obszaru objêtego zmian¹ planu
15) niezak³ócony widok z punktu, ci¹gu widokowego lub wzd³u¿ osi widokowej  nie dotyczy obszaru objêtego zmian¹
planu
16) obiekt obni¿aj¹cy standard warunków mieszkaniowych  nie dotyczy obszaru objêtego zmian¹ planu
17) obiekt o szczególnych wymaganiach budowlanych  nie dotyczy obszaru objêtego zmian¹ planu
18) obiekt o du¿ym zatrudnieniu  nie dotyczy obszaru objêtego zmian¹ planu
19) obiekt szkodliwy  nie dotyczy obszaru objêtego zmian¹ planu
20) obiekt us³ug publicznych o charakterze niekomercyjnym  nie dotyczy obszaru objêtego zmian¹ planu
21) powierzchnia ekopozytywna  nie dotyczy obszaru objêtego zmian¹ planu
22) preferowany obiekt kultury  nie dotyczy obszaru objêtego zmian¹ planu
23) reklama wolno stoj¹ca  obiekt budowlany przeznaczony do ekspozycji reklam, napisów i elementów dekoracyjnych,
tak¿e obiekt budowlany sam bêd¹cy reklam¹.
24) reklama wbudowana  miejsce lub element, nie przewidziany pierwotnie, umieszczony na obiekcie budowlanym,
wykorzystywany do ekspozycji reklam, napisów i elementów dekoracyjnych. Szyld o powierzchni do 0,3 m2 nie jest
reklam¹ wbudowan¹.
25) restrukturyzacja zainwestowania  nie dotyczy obszaru objêtego zmian¹ planu
26) rewaloryzacja zainwestowania  nie dotyczy obszaru objêtego zmian¹ planu
27) strefy  tereny pokazane na rysunku planu, których granice nie pokrywaj¹ siê zwykle z liniami rozgraniczaj¹cymi
terenów elementarnych, i w których obowi¹zuj¹ specjalne rygory gospodarki przestrzennej, zapisane w ustaleniach
ogólnych planu.
28) strefy ochrony dziedzictwa kulturowego  strefa A ochrony historycznej struktury przestrzennej, strefa B ochrony
zachowanych elementów historycznej struktury przestrzennej, strefa K ochrony krajobrazu kulturowego, strefa E
ochrony ekspozycji, strefa W I pe³nej ochrony stanowisk archeologicznych, strefa W II czêciowej ochrony stanowisk
archeologicznych i strefa W III ograniczonej ochrony stanowisk archeologicznych.
29) strefa A ochrony historycznej struktury przestrzennej  nie dotyczy obszaru objêtego zmian¹ planu
30) strefa B ochrony zachowanych elementów historycznej struktury przestrzennej  nie dotyczy obszaru objêtego
zmian¹ planu
31) strefa K ochrony krajobrazu kulturowego  nie dotyczy obszaru objêtego zmian¹ planu
32) strefa E ochrony ekspozycji  nie dotyczy obszaru objêtego zmian¹ planu
33) strefa W I pe³nej ochrony stanowisk archeologicznych  nie dotyczy obszaru objêtego zmian¹ planu
34) strefa W II czêciowej ochrony stanowisk archeologicznych  nie dotyczy obszaru objêtego zmian¹ planu
35) strefa W III ograniczonej ochrony stanowisk archeologicznych  oznaczony na rysunku planu obszar wystêpowania
stanowisk archeologicznych ujêtych w ewidencji organu w³aciwego w zakresie ochrony dóbr kultury. Celem ochrony
jest wszechstronne udokumentowanie ladów osadniczych poprzez prowadzenie obserwacji archeologicznej w formie
nadzoru nad realizacj¹ robót ziemnych, po zakoñczeniu których teren mo¿e byæ trwale zainwestowany.
36) teren elementarny  fragment terenu miasta wydzielony na rysunku planu liniami rozgraniczaj¹cymi, dla którego
sformu³owane s¹ ustalenia szczegó³owe planu. Podzia³ miasta na tereny elementarne jest spójny i roz³¹czny: wszystkie
tereny miejskie nale¿¹ do którego z terenów elementarnych i ¿aden nie nale¿y równoczenie do dwu terenów
elementarnych.
37) tereny mieszkaniowe  nie dotyczy obszaru objêtego zmian¹ planu
38) tereny o wy³¹cznej funkcji mieszkaniowej, tereny rezydencjalne  nie dotyczy obszaru objêtego zmian¹ planu
39) typ morfoplanistyczny  nie dotyczy obszaru objêtego zmian¹ planu
40) typ zabudowy  nie dotyczy obszaru objêtego zmian¹ planu
41) wartociowy drzewostan  nie dotyczy obszaru objêtego zmian¹ planu
42) wydzielenie wewnêtrzne  nie dotyczy obszaru objêtego zmian¹ planu
43) wysokoæ zabudowy  nie dotyczy obszaru objêtego zmian¹ planu
44) zabudowa obrze¿na  nie dotyczy obszaru objêtego zmian¹ planu
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45) zabudowa zagrodowa  nie dotyczy obszaru objêtego zmian¹ planu
46) zabytek  nie dotyczy obszaru objêtego zmian¹ planu
47) zagospodarowanie tymczasowe  sposób wykorzystania i urz¹dzenia terenu, a tak¿e sposób u¿ytkowania obiektu,
dopuszczone na czas okrelony. Na obszarze zagospodarowania tymczasowego mog¹ byæ realizowane tymczasowe
obiekty budowlane w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414). Reklama
(w rozumieniu planu) dopuszczona na czas okrelony nie jest zagospodarowaniem tymczasowym (w rozumieniu
planu).
48) zamkniêcie kompozycyjne  nie dotyczy obszaru objêtego zmian¹ planu
49) zasób zieleni  suma przestrzeni zajêtej przez elementy zieleni w rodowisku miejskim, wystêpuj¹ce pojedynczo lub
w grupach (drzewa, krzewy, trawniki, a tak¿e np. pn¹cza, ¿ywop³oty, rolinnoæ ozdobna w donicach).
50) zieleñ izolacyjna  nie dotyczy obszaru objêtego zmian¹ planu
51) zorganizowana zieleñ wysoka o charakterze publicznym  nie dotyczy obszaru objêtego zmian¹ planu
§ 3.
Uchwala siê Ustalenia ogólne  OG obowi¹zuj¹ce na obszarze zmiany planów uchwalonej niniejsz¹ uchwa³¹:
1) ustalenia funkcjonalne  5.
5.1. Nie dotyczy obszaru objêtego zmian¹ planu.
5.2. Nie dotyczy obszaru objêtego zmian¹ planu.
5.3. Nie dotyczy obszaru objêtego zmian¹ planu.
5.4. Nie dotyczy obszaru objêtego zmian¹ planu.
5.5. Nie dotyczy obszaru objêtego zmian¹ planu.
5.6. Tereny elementarne (w rozumieniu planu) nale¿¹ce do typów morfoplanistycznych (w rozumieniu planu): MW,
MC, MJ, MN, UK, UG, PR, EP, ED, RM, RP i RE oraz nie nale¿¹ce do ¿adnego z typów  s¹ przeznaczone pod
zainwestowanie miejskie.
5.7. Nie dotyczy obszaru objêtego zmian¹ planu.
5.8. Nie dotyczy obszaru objêtego zmian¹ planu.
2) ustalenia ekologiczne  6.
6.1. Zakaz  z zastrze¿eniem ustalenia 6.3  lokalizacji:
1) elektrowni j¹drowych i innych reaktorów j¹drowych (z wyj¹tkiem instalacji badawczych o maksymalnej
mocy cieplnej nie przekraczaj¹cej 1 KW),
2) inwestycji do produkcji, wzbogacania lub przerobu paliw j¹drowych oraz do magazynowania,
unieszkodliwiania i przerobu odpadów radioaktywnych,
3) zak³adów przerobu azbestu lub rtêci i produktów zawieraj¹cych azbest lub rtêæ,
4) nowych obiektów szkodliwych (w rozumieniu planu) oraz rozbudowy i przebudowy obiektów istniej¹cych,
które powodowa³yby wzrost szkodliwoci.
6.2. Na terenach wchodz¹cych w sk³ad Ekologicznego Systemu Zieleni Miejskiej (ESZM), okrelonego na rysunku
planu:
1) Zakazuje siê lokalizacji nowych i rozbudowy istniej¹cych:
a) inwestycji produkcyjnych ³¹cznie z obiektami skoncentrowanej produkcji rolniczej,
b) rzemios³a przemys³owego w rozumieniu Za³¹cznika do Rozporz¹dzenia Ministra Handlu
Wewnêtrznego z dnia 30 lutego 1972 r. w sprawie oznaczenia rodzajów... (Dz. U. Nr 45, poz. 290, zm.:
z 1975 r. Nr 7, poz. 39; z 1976 r. Nr 8, poz. 41),
c) budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego o intensywnoci powy¿ej 0,6,
d) budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego o wysokoci zabudowy (w rozumieniu planu)
powy¿ej trzech kondygnacji.
2) Zachowuje siê  z zastrze¿eniem pkt 3), 4) i 5)  u¿ytkowanie terenu zgodne z funkcj¹ ESZM, tj.:
a) zieleñ miejska publiczna (parki, zieleñce, cmentarze),
b) tereny ujêæ wód podziemnych,
c) lasy,
d) ogrody dzia³kowe, uprawy ogrodnicze i sadownicze (z wyj¹tkiem szklarni),
e) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostoj¹cej i bliniaczej z ogrodami
przydomowymi,
f) tereny us³ug owiaty, zdrowia, kultury, rekreacji i turystyki z du¿ym udzia³em zieleni wysokiej na
dzia³ce,
g) wody otwarte.
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3)

6.3.
6.4.
6.5.
6.6.

Zmiany sposobu u¿ytkowania terenu (w tym lokalizacja nowych i rozbudowa obiektów istniej¹cych)
mog¹ byæ dokonywane pod warunkiem przed³o¿enia wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowê, analizy
wp³ywu inwestycji na rodowisko, opracowanej przez rzeczoznawcê z listy Ministra OZNiL uprawnionych
do wykonywania OO, oraz zastosowania przez inwestora wynikaj¹cych z niej zaleceñ. Analiza wp³ywu
inwestycji na rodowisko powinna zawieraæ:
a) opis stanu rodowiska i sposobu zagospodarowania w bezporednim s¹siedztwie inwestycji,
b) syntetyczny opis programowanego sposobu korzystania ze rodowiska z okreleniem zu¿ycia wody,
noników energii i powodowanych uci¹¿liwoci,
c) syntetyczny opis wp³ywu inwestycji na rodowisko i analizê tego oddzia³ywania, które wywo³a
istotne zmiany lub uci¹¿liwoci dla rodowiska,
d) szczególne odniesienie do wartoci zasobów ESZM w miejscu analizowanej lokalizacji i jej s¹siedztwie
oraz do zachowania lub uzupe³nienia jego ci¹g³oci przestrzennej,
e) wynikaj¹ce z analizy wnioski i zalecenia.
4) Ustalenia pkt 3) nie dotycz¹:
a) zmian sposobów u¿ytkowania w obrêbie grupy sposobów zgodnych z funkcj¹ ESZM, o której mowa
w pkt 2),
b) realizacji drobnych obiektów budowlanych niezbêdnych do prawid³owego funkcjonowania obiektów
istniej¹cych na ich dzia³kach (np. mietników, gara¿y w zabudowie mieszkaniowej, ogrodzeñ),
c) zmian funkcji obiektów istniej¹cych pod warunkiem, ¿e nie pogorsz¹ one oddzia³ywania na rodowisko,
d) pojedynczych inwestycji wymagaj¹cych zabudowy lub utwardzenia (³¹cznie) mniej ni¿ 300 m2 terenu,
o ile stanowi ona mniej ni¿ 50% powierzchni dzia³ki.
5) Ustalenia pkt 2) i 3) nie dotycz¹ elementów liniowych infrastruktury technicznej (w tym ulic i pog³êbiania
torów wodnych) oraz niezbêdnych dla ich prowadzenia konstrukcji in¿ynierskich. Obiekty te wymagaj¹
zaprojektowania i realizacji odpowiednich zabezpieczeñ (dla zachowania powi¹zañ wewnêtrznych ESZM).
Nie dotyczy obszaru objêtego zmian¹ planu.
Nie dotyczy obszaru objêtego zmian¹ planu.
Ustalenia ekologiczne: ogólne, dla wyró¿nionych typów morfoplanistycznych i szczegó³owe obowi¹zuj¹
w przypadku nowego zagospodarowania tymczasowego (w rozumieniu planu).
Tereny zieleni oraz zieleñ towarzysz¹ca, urz¹dzone jako zagospodarowanie tymczasowe (w rozumieniu planu)
mog¹ byæ likwidowane w zwi¹zku z realizacj¹ zagospodarowania zgodnego z planem bez ¿adnych ograniczeñ
i uwarunkowañ.

3) ustalenia kompozycji urbanistycznej  7. Nie dotyczy obszaru objêtego zmian¹ planu.
4) ustalenia form zabudowy  8. Nie dotyczy obszaru objêtego zmian¹ planu.
5) inne ustalenia ochrony dóbr kultury  9.
9.1. Nie dotyczy obszaru objêtego zmian¹ planu.
9.2. Nie dotyczy obszaru objêtego zmian¹ planu.
9.3. Nie dotyczy obszaru objêtego zmian¹ planu.
9.4. W strefie W III ograniczonej ochrony stanowisk archeologicznych inwestor robót ziemnych, z wy³¹czeniem
robót zwi¹zanych z napraw¹, konserwacj¹ lub remontem istniej¹cych sieci lub konstrukcji podziemnych,
zawiadamia organ w³aciwy w zakresie ochrony dóbr kultury o terminie podjêcia tych prac z dwutygodniowym
wyprzedzeniem, celem podjêcia negocjacji warunków finansowania i wykonania nadzoru archeologicznego
przy robotach ziemnych.
9.5. Ustalenia planu dotycz¹ce stref W II i W III ochrony stanowisk archeologicznych obowi¹zuj¹ do czasu
przeprowadzenia odpowiednich badañ archeologicznych. W terminie 3 miesiêcy od zakoñczenia prac
terenowych, o ile organ w³aciwy w zakresie ochrony dóbr kultury decyzj¹ nie utrzyma obowi¹zywania strefy,
teren mo¿e byæ zainwestowany bez ¿adnych ograniczeñ ze wzglêdu na ochronê archeologiczn¹.
9.6. Nie dotyczy obszaru objêtego zmian¹ planu.
9.7. Ustalenia dotycz¹ce ochrony stanowisk archeologicznych w strefach W II i W III obowi¹zuj¹ w przypadku
zagospodarowania tymczasowego (w rozumieniu planu) wymagaj¹cego przeprowadzenia robót ziemnych.
9.8. Nie dotyczy obszaru objêtego zmian¹ planu.
6) ustalenia zasad parcelacji  10.
10.1. Nie dotyczy obszaru objêtego zmian¹ planu.
10.2. Nie dotyczy obszaru objêtego zmian¹ planu.
10.3. Nie dotyczy obszaru objêtego zmian¹ planu.
10.4. Nie dotyczy obszaru objêtego zmian¹ planu.
10.5. Zakaz dokonywania podzia³ów i wydzielania nowych dzia³ek wynikaj¹cych z potrzeb:
a) istniej¹cego zagospodarowania tymczasowego (w rozumieniu planu),
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b) nowego zagospodarowania tymczasowego (w rozumieniu planu),
c) lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych.
Nie dotyczy obszaru objêtego zmian¹ planu.
Nie dotyczy obszaru objêtego zmian¹ planu.
Nie dotyczy obszaru objêtego zmian¹ planu.
Nie dotyczy obszaru objêtego zmian¹ planu.

7) ustalenia planistyczne i proceduralne  11.
11.1. Nie dotyczy obszaru objêtego zmian¹ planu.
11.2. Nie dotyczy obszaru objêtego zmian¹ planu.
11.3. Nie dotyczy obszaru objêtego zmian¹ planu.
11.4. W przypadku linii rozgraniczaj¹cych  przybli¿onych, linii wewnêtrznego podzia³u  przybli¿onych, cie¿ek
rowerowych i ci¹gów pieszych  podstaw¹ ucilenia ich przebiegu mog¹ byæ w szczególnoci: projekty
zagospodarowania, projekty techniczne, projekty koncepcyjne.
11.5. Nie dotyczy obszaru objêtego zmian¹ planu.
11.6. Nie dotyczy obszaru objêtego zmian¹ planu.
11.7. Zainwestowanie i u¿ytkowanie miejskie istniej¹ce legalnie w dniu wejcia w ¿ycie niniejszego planu uznaje siê
za zgodne z planem, chyba ¿e ustalenia dla typów morfoplanistycznych lub ustalenia szczegó³owe stanowi¹
inaczej. Niezgodne z planem istniej¹ce legalnie budynki mog¹ byæ poddawane remontom kapitalnym
i modernizacyjnym bez prawa powiêkszania kubatury budynku, z wy³¹czeniem rozbudowy budynków
u¿ytecznoci publicznej o charakterze niekomercyjnym o urz¹dzenia techniczne niezbêdne dla ich prawid³owego
funkcjonowania.
8) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi komunikacyjnej  12.
12.1. Realizacja ka¿dego nowego obiektu, rozbudowa, modernizacja lub zmiana sposobu u¿ytkowania obiektu
istniej¹cego, jest uwarunkowana  z zastrze¿eniem ustaleñ 12.3 i 12.4  umieszczeniem na terenie inwestycji
odpowiedniej dla jego prawid³owego funkcjonowania iloci miejsc postojowych.
12.2. Je¿eli lokalizacja lub rozbudowa obiektu powoduje ubytek istniej¹cych sta³ych miejsc parkingowych musz¹
one byæ odtworzone na terenie inwestycji. Ustalenie nie dotyczy:
a) modernizacji ulicy lub zmiany funkcji ulicy na ci¹g pieszy lub rowerowy,
b) realizacji urz¹dzeñ dla potrzeb komunikacji zbiorowej,
c) (...),
d) likwidacji gara¿y jednokondygnacyjnych, boksowych z powodu budowy urz¹dzeñ infrastruktury
technicznej, w tym ulic,
e) likwidacji gara¿y jednokondygnacyjnych, boksowych z powodu realizacji zagospodarowania, dla którego
zarezerwowano teren w planie.
12.3. Je¿eli realizacja potrzeb parkingowych, o których mowa w ustaleniu 12.1. jest niemo¿liwa na terenie inwestycji
 dopuszcza siê inny sposób rozwi¹zania przez inwestora problemu potrzeb parkingowych w drodze umowy
z Zarz¹dem Miasta.
12.4. Wskaniki potrzeb parkingowych, o których mowa w ustaleniu 12.1. oraz zasady innych rozwi¹zañ problemu
potrzeb parkingowych, o których mowa w ustaleniu 12.3. okrela Rada Miejska w odrêbnej uchwale.
12.5. Nie dotyczy obszaru objêtego zmian¹ planu.
12.6. Zagospodarowanie tymczasowe (w rozumieniu planu) wywo³uj¹ce potrzeby parkingowe mniejsze ni¿ 3 miejsca
postojowe i ustanowione na okres do 3 lat zwalnia siê z wymogów okrelonych w ustaleniach 12.1., 12.2.
i 12.3. W pozosta³ych przypadkach, tak¿e w przypadku przed³u¿enia lokalizacji ponad 3 lata, zagospodarowanie
tymczasowe podlega wymogom okrelonym w tych ustaleniach.
12.7. Nie dotyczy obszaru objêtego zmian¹ planu.
12.8. Nie dotyczy obszaru objêtego zmian¹ planu.
9) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej  13.
13.1. Nie dotyczy obszaru objêtego zmian¹ planu.
13.2. rednice sieci wodoci¹gowych i gazowych podano w planie jedynie w celu ustalenia odleg³oci zabudowy
od przewodu i nie s¹ one ustaleniami planu. rednicê przewodów projektowanych okrel¹ projekty realizacyjne.
13.3. Nie dotyczy obszaru objêtego zmian¹ planu.
13.4. Linie regulacyjne ulic wyznaczaj¹ korytarze infrastruktury technicznej. Prowadzenie sieci in¿ynieryjnych poza
ulicami jest mo¿liwe pod warunkiem uzgodnienia z ich gestorami i w³adaj¹cymi gruntem.
10) inne ustalenia stanowi¹ce  15.
15.1. Nie dotyczy obszaru objêtego zmian¹ planu.
15.2. Rezerwacja terenu pod inwestycje o charakterze publicznym ma charakter bezwzglêdny i oznacza zakaz zmiany
sposobu zagospodarowania i u¿ytkowania terenu na ka¿dy inny, który jest niezgodny z planowanym. Ustalenie
nie dotyczy zagospodarowania tymczasowego (w rozumieniu planu).
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Nie dotyczy obszaru objêtego zmian¹ planu.
Nie dotyczy obszaru objêtego zmian¹ planu.
Nie dotyczy obszaru objêtego zmian¹ planu.
Nie dotyczy obszaru objêtego zmian¹ planu.
Dopuszcza siê  z zastrze¿eniem ustaleñ: 6.5., 9.7., 10.5., 12.6. i 15.3.  lokalizacjê nowego i przed³u¿enie lokalizacji
istniej¹cego zagospodarowania tymczasowego (w rozumieniu planu) niespe³niaj¹cego ustaleñ planu, pod
nastêpuj¹cymi warunkami:
a) dostosowania zagospodarowania, a w szczególnoci standardu obiektów tymczasowych do krajobrazu
i otaczaj¹cej zabudowy, bior¹c pod uwagê okres funkcjonowania zagospodarowania i obiektów,
b) braku kolizji z sieciami i urz¹dzeniami podziemnymi,
c) nie powodowania ograniczeñ dla komunikacji szynowej, ko³owej, rowerowej i pieszej,
d) mo¿liwoci ³atwej likwidacji i doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego lub mo¿liwoci wykorzystania
zagospodarowania tymczasowego do celów zgodnych z planem.

11) promocja  16.
16.1. Nie dotyczy obszaru objêtego zmian¹ planu.
16.2. Zaleca siê eliminacjê upraw rolin konsumpcyjnych w odleg³oci mniejszej ni¿ 100 m od tras komunikacji
drogowej.
16.3. Nie dotyczy obszaru objêtego zmian¹ planu.
16.4. Na skrzy¿owaniach dróg zaleca siê zastêpowanie trawników niskimi krzewami.
16.5. Nie dotyczy obszaru objêtego zmian¹ planu.
16.6. Nie dotyczy obszaru objêtego zmian¹ planu.
16.7. Nie dotyczy obszaru objêtego zmian¹ planu.
16.8. W ulicach uk³adu podstawowego cie¿ki rowerowe powinny byæ prowadzone poza jezdni¹.
16.9. Nie dotyczy obszaru objêtego zmian¹ planu.
16.10. Nie dotyczy obszaru objêtego zmian¹ planu.
16.11. W strefach ochrony stanowisk archeologicznych W II i W III, które nie s¹ wpisane do rejestru zabytków
województwa szczeciñskiego  inwestor robót ziemnych, który nie uzgodni³ warunków finansowania
i wykonywania czynnoci archeologicznych, o których mowa w ustaleniach 9.3 i 9.4 mo¿e byæ objêty rygorami
art. 28 ustawy z dnia 15 lutego 1962 r. o ochronie dóbr kultury (Dz. U. Nr 10, poz. 48, zm.: z 1990 r. Nr 56, poz. 322;
z 1996 r. Nr 106, poz. 496; z 1997 r. Nr 5, poz. 24) w przypadku wszczêcia przez organ w³aciwy w zakresie ochrony
dóbr kultury procedury wpisu obszaru do rejestru zabytków.
16.12. W negocjacjach, o których mowa w ustaleniach 9.3. i 9.4., uwzglêdnia siê sezonowoæ badañ archeologicznych,
które mog¹ byæ bez ograniczeñ prowadzone w okresie od maja do padziernika.
16.13. Zaleca siê unikanie na ci¹gach pieszych barier architektonicznych dla niepe³nosprawnych.
16.14. Nie dotyczy obszaru objêtego zmian¹ planu.
16.15. Nie dotyczy obszaru objêtego zmian¹ planu.
16.16 Nie dotyczy obszaru objêtego zmian¹ planu.
16.17. Nie dotyczy obszaru objêtego zmian¹ planu.
16.18. Nie dotyczy obszaru objêtego zmian¹ planu.
16.19. Nie dotyczy obszaru objêtego zmian¹ planu.
16.20. Nie dotyczy obszaru objêtego zmian¹ planu.
16.21. Nie dotyczy obszaru objêtego zmian¹ planu.
16.22. Nie dotyczy obszaru objêtego zmian¹ planu.
16.23. Nie dotyczy obszaru objêtego zmian¹ planu.
16.24. Nie dotyczy obszaru objêtego zmian¹ planu.
§ 4.
Ustalenia dla wyró¿nionych typów morfoplanistycznych (ustalenia morfoplanistyczne) nie dotycz¹ zmiany K.74.
§ 5.
Dla obszaru objêtego zmian¹ planu uchwalon¹ niniejsz¹ uchwa³¹ obowi¹zuj¹ równoczenie ustalenia ogólne  OG,
o których mowa w § 3, ustalenia szczegó³owe, o których mowa w Rozdziale 2. Ustalenie ogólne obowi¹zuje je¿eli ustalenie
szczegó³owe reguluj¹ce tê sam¹ materiê nie stanowi inaczej.
§ 6.
1.

Uchwala siê Legendê rysunku zmiany planów zawart¹ w za³¹czniku nr 1 do niniejszej uchwa³y. Rysunek zmiany
planu obowi¹zuje w czêci okrelonej w Legendzie jako Ustalenia.

2.

Legendê za³¹cznika graficznego zawieraj¹cego granice w³adania gruntami przedstawia za³¹cznik nr 1 a.
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Rozdzia³ 2.
Przepisy szczegó³owe
§ 7.
1.

Uchwala siê rysunek zmiany planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego K.74, zawarty w za³¹czniku
nr 2 oraz ustalenia szczegó³owe zmiany:
TEREN ELEMENTARNY K.D.01.A (czêæ)
1. granice terenu elementarnego
Droga krajowa A 6 (Autostrada)
granice terenu objêtego zmian¹ planu
Fragment drogi krajowej A 6 w rejonie Kijewa
2. powierzchnia terenu elementarnego
98,6 ha
powierzchnia terenu objêtego zmian¹ planu
24,6 ha
3. identyfikatory geodezyjne terenu
4. identyfikatory adresowe terenu
identyfikatory adresowe terenu objêtego zmian¹ planu
Zwierzyniecka 16, 16A
5. ustalenia funkcjonalne
5.1. Przeznaczenie terenu: autostrada (droga I klasy)
6. ustalenia ekologiczne
6.1. Droga czêciowo objêta ESZM
8. ustalenia form zabudowy
8.1. Zakaz reklam wolno stoj¹cych i wbudowanych (w rozumieniu planu)
9. inne ustalenia ochrony dóbr kultury
9.1. Nie dotyczy obszaru objêtego zmian¹ planu
12. ustalenia dotycz¹ce obs³ugi komunikacyjnej
12.1. Zakaz bezporedniej obs³ugi terenów otaczaj¹cych
12.2. Ustala siê przekrój: dwie jezdnie po dwa pasy ruchu
12.3. Po³¹czenie z podstawowym uk³adem miejskim wy³¹cznie w wêz³ach z ulicami: (...), ci¹giem ulic K.D.03.E
 K.D.04.GP, (...)
13. ustalenia dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej
13.1. Elektroenergetyczna linia napowietrzna wysokiego napiêcia w wêle z ulicami K.D.03.E, K.D.04.GP,
okrelona na rysunku planu.
13.2. Magistrala wodoci¹gowa o rednicy 1200 mm w wêle z ulicami K.D.03.E, K.D.04.GP, okrelona na rysunku
planu.
13.3. Projektowana magistrala wodoci¹gowa o rednicy 1200 mm w wêle z ulicami K.D.03.E, K.D.04.GP,
okrelona na rysunku planu.
13.4. Gazoci¹g wysokiego cinienia o rednicy 250 mm w wêle z ulicami K.D.03.E, K.D.04.GP, okrelony
na rysunku planu.
15. inne ustalenia stanowi¹ce
15.1. Ustalenie OG.15.7. obowi¹zuje do czasu rozbudowy wêz³a
16. promocja
16.1. W rejonach skrzy¿owañ podlegaj¹cych przebudowie zaleca siê ekwiwalentn¹ rekompensatê (w rozumieniu
planu) uszczupleñ zasobu zieleni (w rozumieniu planu)
17. informacje o terenach prawnie chronionych
17.1. Droga czêciowo objêta stref¹ ochronn¹ Szczeciñskiego Parku Krajobrazowego Puszcza Bukowa
okrelon¹ na rysunku planu
TEREN ELEMENTARNY K.D.64.E
1. granice terenu elementarnego
Odcinek dróg krajowych nr 3 i nr 6 od ulicy Zwierzynieckiej do granicy miasta
2. powierzchnia terenu elementarnego
24,2 ha
3. identyfikatory geodezyjne terenu
4. identyfikatory adresowe terenu
5. ustalenia funkcjonalne
5.1. Przeznaczenie terenu: droga ekspresowa
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6. ustalenia ekologiczne
6.1. Droga czêciowo objêta ESZM
8. ustalenia form zabudowy
8.1. Zakaz reklam wolno stoj¹cych i wbudowanych (w rozumieniu planu)
9. inne ustalenia ochrony dóbr kultury
9.1. Droga czêciowo objêta strefami W III ograniczonej ochrony stanowisk archeologicznych
12. ustalenia dotycz¹ce obs³ugi komunikacyjnej
12.1. Zakaz bezporedniej obs³ugi terenów otaczaj¹cych
12.2. Ustala siê przekrój: dwie jezdnie po dwa pasy ruchu
12.3. Po³¹czenie z podstawowym uk³adem miejskim wy³¹cznie w wêz³ach z ulicami: (...), K.D.54.Z.
15. inne ustalenia stanowi¹ce
15.1. Ustalenie OG.15.7. obowi¹zuje do czasu realizacji wêz³a
16. promocja
16.1. Odtworzyæ wiadukt w ci¹gu ulicy Stary Szlak
16.2. W rejonach skrzy¿owañ podlegaj¹cych przebudowie zaleca siê ekwiwalentn¹ rekompensatê (w rozumieniu
planu) uszczupleñ zasobu zieleni (w rozumieniu planu)
16.3. W rejonie skrzy¿owania z ulic¹ Tczewsk¹ zaleca siê zadrzewienie obszaru wêz³a
17. informacje o terenach prawnie chronionych
17.1. Droga czêciowo objêta stref¹ ochronn¹ Szczeciñskiego Parku Krajobrazowego Puszcza Bukowa
okrelon¹ na rysunku planu
2.

Obszar objêty zmian¹ K.74 po³o¿ony jest w terenie elementarnym K.D.01A.i K.D.64.E. Granice obszaru okrela
za³¹cznik nr 2. Granice w³adania gruntami zawiera za³¹cznik nr 2a.

3.

Celem regulacji zawartych w ustaleniach zmiany K.74 jest utrwalenie rezerwacji terenu na modernizacjê istniej¹cych
fragmentów autostrady i drogi ekspresowej.
Rozdzia³ 3.
Przepisy koñcowe
§ 8.

Na obszarze objêtym zmian¹ planów uchwalon¹ niniejsz¹ uchwa³¹ trac¹ moc przepisy:
a)

Miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina uchwalonego uchwa³¹
Nr L/709/94 Rady Miejskiej w Szczecinie z dnia 16 maja 1994 r., w sprawie Miejscowego planu ogólnego
zagospodarowania przestrzennego m. Szczecina (Dz. Urz. Woj. Szczec. z 1994 r. Nr 9, poz. 72, zm.: Nr 16, poz. 150)

b)

Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego K.01 uchwalonego uchwa³¹ Nr XLIII/539/98 Rady Miasta
Szczecina z dnia 23 lutego 1998 r., w sprawie II edycji zmian Miejscowego planu ogólnego zagospodarowania
przestrzennego miasta Szczecina, na obszarze dzielnicy Prawobrze¿e dotycz¹cych ochrony stanowisk
archeologicznych (Dz. Urz. Woj. Szczec. z 6 kwietnia 1998 r. Nr 6, poz. 54).
§ 9.

Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu op³aty, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu
przestrzennym w wysokoci 0 %.
§ 10.
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Miasta do og³oszenia niniejszej uchwa³y wraz z rysunkiem zmiany planu na urzêdowej tablicy
og³oszeñ w Urzêdzie Miejskim w Szczecinie i skierowania do og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Zachodniopomorskiego.
§ 11.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Zachodniopomorskiego.
PRZEWODNICZ¥CY RADY
Dominik Górski
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Za³¹cznik nr 1 do uchwa³y Nr XVI/562/99
Rady Miasta Szczecina
z dnia 22 listopada 1999 r.
OZNACZENIA GRAFICZNE RYSUNKU PLANU
INFORMACJE
granice obszaru objêtego zmian¹ planu o zakresie pe³nym
granice administracyjne
granice administracyjne miasta

tereny chronione
granice otuliny parków krajobrazowych

USTALENIA
ustalenia ekologiczne
ekologiczny system zieleni miejskiej
linie rozgraniczaj¹ce
cile okrelone  dla terenów elementarnych
przybli¿one  dla terenów elementarnych

symbol adresowy
symbol typu morfoplanistycznego (dla podsystemu transportu drogowego
 oznaczenie klasy ulicy)
numer kolejny w osiedlu (dla systemu transportowego  numer ci¹gu
transportowego w obrêbie danego podsystemu transportu)
symbol osiedla (dla systemu transportowego  symbol podsystemu transportu)
symbol dzielnicy lub przynale¿noæ terenu do systemu transportowego
ustalenia ochrony dóbr kultury

WIOOWIIOOWIII

granice stref ochrony stanowisk archeologicznych:
WI  pe³nej, WII  czêciowej, WIII  ograniczonej
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ustalenia dotycz¹ce obs³ugi komunikacyjnej
A

autostrada

ustalenia dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej
EE

elektroenergetyczna linia napowietrzna najwy¿szego lub wysokiego napiêcia

G

gazoci¹g wysokiego cinienia

W

magistrala wodoci¹gowa

W

projektowana magistrala wodoci¹gowa
Za³¹cznik nr 1a do uchwa³y Nr XVI/562/99
Rady Miasta Szczecina
z dnia 22 listopada 1999 r.
LEGENDA
- w za³¹czeniu do map w skali 1:5000, z naniesionym stanem w³adania.
- granice obrêbów
- granice planu objêtego zmian¹ planu o zakresie pe³nym
- grunty Skarbu Pañstwa (bia³y)

- grunty Skarbu Pañstwa w trakcie komunalizacji
(na bia³ym tle czerwona szrafura)
- grunty Skarbu Pañstwa podlegaj¹ce i w trakcie komunalizacji
dla wieczystych u¿ytkowników
(na bia³ym tle pomarañczowa szrafura)
- grunty Skarbu Pañstwa podlegaj¹ce komunalizacji
(na bia³ym tle szrafura o³ówkiem)

- grunty Skarbu Pañstwa, przedsiêbiorstwa bêd¹ce
w wieczystym u¿ytkowaniu (fiolet)
- grunty Skarbu Pañstwa, AWR (niebieski)

- w³aciciel (zielony)

- GMINA MIASTO SZCZECIN, grunty skomunalizowane (czerwony)

- GMINA MIASTO SZCZECIN, grunty skomunalizowane
bêd¹ce w wieczystym u¿ytkowaniu (pomarañczowy)
- drogi i cieki wodne
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Za³¹cznik nr 2 do uchwa³y Nr XVI/562/99
Rady Miasta Szczecina
z dnia 22 listopada 1999 r.
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Za³¹cznik nr 2a do uchwa³y Nr XVI/562/99
Rady Miasta Szczecina
z dnia 22 listopada 1999 r.
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UCHWA£A NR XII/153/99
Rady Miejskiej w Choszcznie
z dnia 29 grudnia 1999 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Choszczno
w zakresie jednostek A  33 K, A  39 B, A  27 US, UI, A  34 S, EG.
Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15,
poz. 139 i Nr 41, poz. 412) uchwala siê, co nastêpuje:
§ 1.
Ustalenia ogólne
1.

Uchwala siê zmianê miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Choszczno w zakresie
jednostek A  33 K, A  39 B, A  27 US, UI, A  34 S, EG, zwan¹ dalej Planem, sk³adaj¹c¹ siê z ustaleñ zawartych
w § 2 oraz rysunku w skali 1: 500, stanowi¹cego za³¹cznik graficzny do niniejszej uchwa³y.

2.

Granice opracowania, obowi¹zuj¹ce linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach, linie wewnêtrznego podzia³u,
obowi¹zuj¹ce oraz nieprzekraczalne linie zabudowy wraz z ich odleg³ociami od istniej¹cych obiektów i granic
okrela za³¹cznik graficzny.

3.

W granicach opracowania wyznacza siê tereny us³ug, w tym handlu detalicznego i hurtowego, rzemios³a i produkcji
nieuci¹¿liwej oznaczone literami od A do F oraz tereny komunikacji ulicznej oznaczone literami G i H.

4.

Dla wyznaczonych terenów obowi¹zuje opracowanie pe³nobran¿owych projektów zagospodarowania posesji
ze szczególnym uwzglêdnieniem porz¹dkowania i modernizacji uzbrojenia technicznego.

5.

Wprowadza siê korekty granic niektórych dzia³ek, maj¹ce na celu uporz¹dkowanie stanu w³asnociowego terenu.

6.

Wskanik intensywnoci wykorzystania terenu nale¿y rozumieæ jako stosunek powierzchni ca³kowitej budynków
(suma powierzchni wszystkich kondygnacji nadziemnych mierzonych po obrysie zewnêtrznym) do powierzchni
terenu dzia³ki.
§ 2.
Ustalenia szczegó³owe

1.

Dla okrelonych terenów ustala siê funkcje, szczegó³owe zasady zagospodarowania, warunki kszta³towania
zabudowy oraz wskaniki intensywnoci wykorzystania terenu:
A) Posesja o numerze ewidencyjnym 164/2 i czêæ posesji o numerze ewidencyjnym 166/3  tereny us³ug handlu
hurtowego i detalicznego z dopuszczeniem wbudowanej gastronomii, z mo¿liwoci¹ zabudowy trwa³ymi
obiektami kubaturowymi o wysokoci do dwóch kondygnacji. Wprowadza siê zakaz budowy obiektów
handlowych o powierzchni sprzeda¿y powy¿ej 800 m2. W przypadku lokalizacji targowiska wymagane
s¹ pomieszczenia i urz¹dzenia do utrzymania czystoci i porz¹dku oraz szalety publiczne. Ustala siê poziom
posadzki przyziemia na wysokoci maksymalnej  30 cm nad terenem. Parkingi dla potrzeb w³asnych i klientów
na terenie posesji. Intensywnoæ wykorzystania terenu do 0,8. Istniej¹cy drzewostan do zachowania,
wg rysunku Planu,
B) czêci posesji o numerach ewidencyjnych 146/10 i 146/12  tereny us³ug handlu, rzemios³a i gastronomii
z mo¿liwoci¹ zabudowy trwa³ymi obiektami kubaturowymi o wysokoci do dwóch kondygnacji nadziemnych
z dachami o nachyleniu od 40 do 100 %. Dopuszcza siê mieszkalnictwo na piêtrze jako funkcjê uzupe³niaj¹c¹.
Ustala siê poziom posadzki przyziemia na wysokoci maksymalnej  30 cm nad terenem. Parkingi i gara¿e dla
potrzeb w³asnych i klientów  na terenie w³asnej posesji. Wzd³u¿ istniej¹cej ulicy dojazdowej ustala siê pas
o szerokoci 4,0 m ze s³u¿ebnoci¹ lokalizacji ulicznego uzbrojenia technicznego. Wskanik intensywnoci
wykorzystania terenu do 1,0. Istniej¹cy drzewostan o charakterze izolacyjnym do zachowania i uzupe³nienia,
C) posesje o numerach ewidencyjnych 146/8 i 146/9  teren us³ug handlu i nieuci¹¿liwych us³ug rzemios³a, w tym
równie¿ produkcyjnego. Istniej¹ce obiekty nale¿y zmodernizowaæ pod wzglêdem konstrukcyjnym,
funkcjonalnym, wyposa¿enia w instalacje oraz wystroju elewacji, w uzgodnieniu ze s³u¿bami konserwacji
zabytków. Parkingi na terenie w³asnej posesji. Intensywnoæ wykorzystania terenu  bez zmian,
D) posesja o numerze ewidencyjnym 147/1 i czêæ posesji o numerze ewidencyjnym 146/3  teren bazy zak³adu
gazowniczego. Ustala siê mo¿liwoæ podzia³u terenu ze wzajemn¹ s³u¿ebnoci¹ gruntow¹ dojazdu i uzbrojenia
oraz mo¿liwoæ wprowadzenia dodatkowych funkcji us³ug handlu hurtowego i nieuci¹¿liwych us³ug rzemios³a,
w tym równie¿ nieuci¹¿liwej produkcji, z mo¿liwoci¹ zabudowy do dwóch kondygnacji nad poziom terenu.
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Dachy p³askie, a w przypadku dopuszczonej na poddaszu towarzysz¹cej funkcji mieszkalnej  dach wysoki
o nachyleniu do 100 %. Parkingi w³asne i klientów na terenie posesji. Wskanik intensywnoci wykorzystania
terenu dla poszczególnych dzia³ek po podziale do 1,5,
czêæ posesji o numerze ewidencyjnym 146/3  tereny mieszkalnictwa i us³ug handlu z mo¿liwoci¹ modernizacji,
rozbudowy lub przebudowy do trzech kondygnacji. Dach wysoki o nachyleniu do 100 %. Wskanik
wykorzystania terenu do 1,5,
czêæ posesji o numerze ewidencyjnym 146/10  tereny handlu i nieuci¹¿liwego rzemios³a z mo¿liwoci¹
zabudowy obiektami o wysokoci do dwóch kondygnacji nadziemnych. Parkingi dla potrzeb w³asnych i klientów
na terenie posesji. Wskanik intensywnoci wykorzystania terenu do 1,0,
fragment posesji o numerze ewidencyjnym 146/12  teren projektowanej stacji transformatorowej 15/0,4 kV.

2.

W granicach opracowania wyznacza siê tereny komunikacji oznaczone literami G i H. Dla terenów tych ustala siê
nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania:
G) ulica zbiorcza o szerokoci 18,0 do 20,0 m w liniach rozgraniczaj¹cych i 6,0 m jezdni z obustronnym chodnikiem.
Przejmuje siê czêæ dzia³ki o numerze ewidencyjnym l46/3 oraz dzia³kê o numerze ewidencyjnym 146/6. Wzd³u¿
ulicy obustronnie dosadziæ drzewa ozdobne z uwzglêdnieniem lokalnych warunków siedliskowych. Obowi¹zuje
pe³nobran¿owy projekt zagospodarowania terenu ca³ej ulicy wraz ze skrzy¿owaniami typu ulicznego, z ulicami
bocznymi, z uwzglêdnieniem docelowego uzbrojenia technicznego i owietlenia ulicznego,
H) projektowana ulica dojazdowa o szerokoci 10,0 m i 6,0 m w liniach rozgraniczaj¹cych i jezdni¹ o szerokoci
odpowiednio 5,5 m i 3,5 m z jednostronnym chodnikiem. Wzd³u¿ ulicy zachowuje siê istniej¹cy drzewostan
z sukcesywn¹ wymian¹ na drzewa ozdobne z uwzglêdnieniem lokalnych warunków siedliskowych. Obowi¹zuje
pe³nobran¿owy projekt zagospodarowania terenu ca³ej ulicy wraz ze skrzy¿owaniem z ulic¹ 23 Lutego i dalej
w kierunku pó³nocnym, z uwzglêdnieniem docelowego uzbrojenia technicznego. Istniej¹cy warsztat
samochodowy przeznacza siê do likwidacji.

3.

Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
1) zaopatrzenie w wodê przez pod³¹czenie do miejskiej sieci wodoci¹gowej, na warunkach technicznych zarz¹dcy
tej sieci,
2) awaryjne zaopatrzenie w wodê z projektowanej studni publicznej wg rysunku Planu,
3) odprowadzenie cieków sanitarnych  sieci¹ kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni cieków w Choszcznie,
4) odprowadzenie wód opadowych do istniej¹cego systemu kanalizacji deszczowej  dla terenów oznaczonych
symbolami B i F, jeli wymagaj¹ tego intensywne sposoby wykorzystania terenu, kosztem i staraniem inwestora
dopuszcza siê zmianê przebiegu istniej¹cych kolektorów deszczowych,
5) zaopatrzenie obiektów w ciep³o i ciep³¹ wodê  z kot³owni rejonowej lub ze róde³ w³asnych z wykluczeniem
stosowania opa³u sta³ego,
6) pod³¹czenie do kablowej sieci elektroenergetycznej niskiego napiêcia z istniej¹cej stacji transformatorowej
Kot³ownia oraz projektowanej stacji transformatorowej 15/0,4 kV zlokalizowanej na terenie oznaczonym na
rysunku Planu symbolem S. Zasilanie stacji i obiektów  kablowe na warunkach technicznych Zak³adu
Energetycznego i wg umów z Rejonem Energetycznym w Choszcznie,
7) pod³¹czenie do sieci gazowej redniego cinienia na warunkach technicznych Rejonu Gazowniczego w Gorzowie
Wlkp,
8) przy³¹czenie do sieci teletechnicznej  na warunkach w³aciciela sieci teletechnicznej,
9) dopuszcza siê nowe rozwi¹zania sieciowe np. kablowe RTV i inne technologiczne, w powi¹zaniu z obiektami
i sieciami zewnêtrznymi  na warunkach w³acicieli tych sieci i terenów, przez które bêd¹ przebiegaæ.

4.

Szczegó³owe warunki zagospodarowania terenu wynikaj¹ce z potrzeb ochrony rodowiska i ochrony krajobrazu:
1) wszystkie prace ziemne w obszarze ustaleñ planu nale¿y prowadziæ pod nadzorem archeologicznym,
w uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków,
2) ustala siê obowi¹zek zachowania zadrzewienia oznaczonego na rysunku Planu,
3) dla wszystkich inwestycji z zakresu us³ug rzemios³a produkcyjnego ustala siê, na etapie wydawania decyzji
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, obowi¹zek dokonania oceny oddzia³ywania inwestycji
na rodowisko,
4) ustala siê zakaz budowy ogrodzeñ sta³ych wzd³u¿ ul. 23 Lutego,
5) ustala siê dla wszystkich inwestorów obowi¹zek urz¹dzenia zamykanych pomieszczeñ na pojemniki na odpadki,
a sposób ich gromadzenia powinien byæ zgodny z systemem przyjêtym w miecie.

5.

Szczególne warunki tymczasowego zagospodarowania:
1) przed uzyskaniem pozwolenia na budowê dopuszcza siê ustawienie na ka¿dej posesji jednego kontenera
magazynowego o maksymalnych wymiarach po obrysie 3,0 x 6,0 m,
2) do czasu uzyskania pozwolenia na budowê obiektów kubaturowych dopuszcza siê wykonanie tymczasowego
ogrodzenia, jednak na okres nie d³u¿szy ni¿ 1 rok,
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czasowo dopuszcza siê zasilanie placów budowy napowietrznymi liniami elektrycznymi na warunkach Rejonu
Energetycznego w Choszcznie.
Ustalenia koñcowe
§ 3.

Zgodnie z art. 10 ust. 3 i art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym ustala siê jednorazow¹ op³atê
od wzrostu wartoci nieruchomoci w wysokoci 30 %.
§ 4.
Uchyla siê uchwa³ê Nr XV/86/91 Rady Miasta i Gminy Choszczno z dnia 4 padziernika 1991 r. w sprawie zatwierdzenia
planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Choszczno, w czêci dotycz¹cej dzia³ek geodezyjnych
wymienionych w § 2 ust. 1 niniejszej uchwa³y.
§ 5.
1.

Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta i Gminy.

2.

Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Miasta i Gminy do opracowania programu realizacji zadañ publicznych wynikaj¹cych
z uchwalonej zmiany planu miejscowego, uwzglêdniaj¹cego etapowanie realizacji planu i poprzedzaj¹cego
przekszta³cenie uk³adu komunikacyjnego w rejonie ulicy 23 Lutego.
§ 6.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Zachodniopomorskiego.
PRZEWODNICZ¥CA RADY
Barbara Dziendzik
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Za³¹cznik do uchwa³y Nr XII/153/99
Rady Miejskiej w Choszcznie
z dnia 29 grudnia 1999 r.
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UCHWA£A NR XV/126/99
Rady Miejskiej w Trzebiatowie
z dnia 29 grudnia 1999 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Trzebiatowa w formie planu
rewaloryzacji Starego Miasta obejmuj¹cej obszar kwarta³u ograniczonego ulicami: Wojska Polskiego,
Rynek, S³owackiego i Kopernika.
Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15,
poz. 139, Nr 41, poz. 412). W celu okrelenia zasad gospodarki przestrzennej uwzglêdniaj¹cej ochronê walorów
historyczno-kulturowych i krajobrazowych jako podstawê dzia³añ w przestrzeni, interes publiczny wspólnoty
samorz¹dowej i interesy w³adaj¹cych gruntami, w wykonaniu uchwa³y Nr XXXVII/268/97 Rady Miejskiej w Trzebiatowie
z dnia 30 padziernika 1997 r. w sprawie przyst¹pienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Trzebiatowa w formie planu rewaloryzacji Starego Miasta Rada Miejska w Trzebiatowie uchwala zmianê
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Trzebiatowa w formie planu rewaloryzacji Starego Miasta
na obszarze kwarta³u ograniczonego ulicami: Wojska Polskiego, Rynek, S³owackiego i Kopernika, zwan¹ dalej planem.
Dzia³ 1.
Przepisy ogólne
§ 1.
Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest:
1)

ochrona zachowanych walorów kulturowych przestrzeni staromiejskiej i przywrócenie utraconych walorów
przestrzeniom zdegradowanym,

2)

zapewnienie ³adu przestrzennego, ochrona walorów krajobrazowych i rodowiska przyrodniczego,

3)

zapewnienie prawid³owych standardów warunków mieszkaniowych,

4)

dostarczenie Miastu instrumentu, s³u¿¹cego prowadzeniu prawid³owej polityki obrotu gruntami.
§ 2.

Przedmiotem ustaleñ planu s¹:
1)

tereny zabudowy mieszkaniowo-us³ugowej,

2)

zasady i standardy kszta³towania zabudowy oraz urz¹dzenia terenu, w tym linie zabudowy i gabaryty obiektów,

3)

zasady i warunki podzia³u terenu na dzia³ki budowlane,

4)

warunki ochrony konserwatorskiej,

5)

zasady obs³ugi komunikacyjnej obszaru objêtego planem,

6)

zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej,

7)

tymczasowy sposób zagospodarowania, urz¹dzania oraz u¿ytkowania terenu.
§ 3.

1.

Integraln¹ czêci¹ planu jest rysunek planu w skali 1:500, stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.

2.

Wszystkie oznaczenia graficzne na rysunku planu s¹ obowi¹zuj¹cymi ustaleniami planu przy czym oznaczenia
zapisane jako promocja obowi¹zuj¹ jako zalecenie.
§ 4.

1.

Ustalenia planu zgrupowane s¹ w trzech poziomach:
1) ustalenia obowi¹zuj¹ce na ca³ym obszarze objêtym planem, to¿same z ustaleniami dla strefy krajobrazowej,
2) ustalenia dla podstref krajobrazowych, obowi¹zuj¹ce na obszarze nale¿¹cym do danej podstrefy,
3) ustalenia szczegó³owe, obowi¹zuj¹ce na danym terenie elementarnym.

2.

Dla ka¿dego punktu na obszarze objêtym planem, obowi¹zuje suma ustaleñ z wszystkich trzech poziomów.

3.

Zapis w miejscu ustaleñ brak dodatkowych ustaleñ oznacza, ¿e ustalenia danego poziomu hierarchicznego nie
wprowadzaj¹ dodatkowych warunków i obowi¹zuj¹ tylko ustalenia poziomów wy¿szych.
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§ 5.
1.

Ustalenia tekstowe: ogólne, dla podstref krajobrazowych i szczegó³owe maj¹ jednolity uk³ad formalny: Ustalenia
prawne przepisu gminnego jakim jest plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego zawarte s¹ w jedenastu
grupach ustaleñ, oznaczonych numerami od 4 do 14. S¹ to:
ustalenia funkcjonalne  4
ustalenia kompozycji urbanistycznej  5
ustalenia form zabudowy  6
ustalenia ochrony dóbr kultury  7
ustalenia zasad parcelacji  8
ustalenia ekologiczne  9
ustalenia dotycz¹ce obs³ugi komunikacyjnej  10
ustalenia dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej  11
ustalenia planistyczne i proceduralne  12
zobowi¹zania publiczno- prawne miasta  13
inne ustalenia stanowi¹ce  14

2.

Grupa ustaleñ oznaczona numerem 15  promocja, zawiera postulaty i zalecenia planu, bêd¹ce wyk³adni¹ polityki
w³adz miasta, które jednak nie s¹ podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych.

3.

Grupa ustaleñ oznaczona numerem 16  zawiera informacjê o obszarach i obiektach chronionych moc¹ innych
aktow prawnych ni¿ plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego.

4.

Ustalenia szczegó³owe dla terenów elementarnych zawieraj¹ dodatkowo trzy ustalenia oznaczone od 1 do 3, które
zawieraj¹ informacjê o terenie bêd¹cym przedmiotem ustaleñ.

5.

Symbol terenu elementarnego okrela odpowiednio od lewej: jego przynale¿noæ do strefy krajobrazowej, podstrefy
krajobrazowej, rodzaj dzia³añ z zakresu rewaloryzacji oraz numer porz¹dkowy.
§ 6.

Ilekroæ w planie jest mowa o wyszczególnionych ni¿ej elementach, rozumie siê przez to:
1) bariera architektoniczna  wszelkie przeszkody budowlane, uniemo¿liwiaj¹ce osobom niepe³nosprawnym dostêp
do miejsc publicznych,
2) dach stromy  forma dachu budynku, w którym poszczególne po³acie nachylone s¹ pod k¹tem co najmniej
30 stopni,
3) dominanta i subdominanta (podrzêdna dominanta) architektoniczna punktowa  elementy budowlane wyró¿niaj¹ce
siê wysokociowo w widoku panoramicznym miasta (np. wie¿e, kominy, maszty),
4) dostêp publiczny  dostêp do terenu (obiektu) nie limitowany ¿adnymi ograniczeniami podmiotowymi
(wstêp zapewniony jest ka¿dej osobie). Mog¹ wystêpowaæ pewne ograniczenia o charakterze organizacyjnym lub
finansowym np.: dostêp tylko w ustalonych godzinach, bilety wstêpu itp.,
5) ekwiwalentna rekompensata zasobu zieleni  zast¹pienie zlikwidowanego na danym terenie zasobu zieleni innym
(niekoniecznie zawieraj¹cym te same elementy pod wzglêdem gatunkowym i formy zieleni oraz niekoniecznie
zajmuj¹cym tê sam¹ powierzchniê), którego sposób oddzia³ywania na rodowisko i cz³owieka bêdzie podobny.
Przy wartociowaniu zasobów zieleni, pomocne mog¹ byæ tabele op³at za usuwanie drzew i krzewów,
6) funkcja dominuj¹ca  funkcja g³ówna (najwa¿niejsza) terenu, okrelona w planie porednio, ustaleniami jakociowymi
(np. zakaz lokalizacji funkcji i obiektów mog¹cych pogorszyæ warunki zamieszkania, zakaz lokalizacji obiektów
szkodliwych dla rodowiska przyrodniczego). Ustalenie funkcji dominuj¹cej na danym terenie nie wyklucza
mo¿liwoci lokalizacji na nim innych funkcji,
7) funkcja i obiekt mog¹ce pogorszyæ warunki zamieszkania a) powoduj¹ce w trakcie dzia³alnoci osi¹gniêcie 80 % dopuszczalnej normy zanieczyszczenia rodowiska
do granicy najbli¿szej dzia³ki lub obiektu innego ni¿ gospodarczo  gara¿owy,
b) emituj¹ce nieprzyjemne zapachy, widoczny dym, opary itp., wymagaj¹ce sk³adowania odpadów na otwartej
przestrzeni generuj¹ce ruch drogowy lub ha³as o du¿ym natê¿eniu w porze nocnej,
8) liczba kondygnacji  liczba kondygnacji budynku z wyj¹tkiem piwnic, suteren, antresoli oraz poddaszy zarówno
u¿ytkowych jak nieu¿ytkowych,
9) nieprzekraczalna linia zabudowy  linia wyznaczaj¹ca granicê terenu przeznaczonego pod zabudowê (z wyj¹tkiem
gara¿y),
10) obiekt szkodliwy dla rodowiska przyrodniczego  obiekt powoduj¹cy przekroczenie dopuszczalnych norm
zanieczyszczenia rodowiska poza granicami przynale¿nej mu dzia³ki lub wywo³uj¹cy w obrêbie swojej dzia³ki
nieodwracalne zmiany rodowiska przyrodniczego,
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11) obowi¹zuj¹ca linia zabudowy  linia wyznaczaj¹ca lico ciany zewnêtrznej budynku w sposób niepodwa¿alny,
12) obowi¹zuj¹ce miejsce wjazdu  dotyczy istniej¹cych wjazdów, utrzymanych planem oraz wjazdów projektowanych
o cile okrelonej lokalizacji,
13) powierzchnia przepuszczalna  nie zabudowana i nie utwardzona, pokryta rolinnoci¹ powierzchnia terenu lub
powierzchnia utwardzona w sposób, umo¿liwiaj¹cy przenikanie wody do gleby,
14) Stare Miasto  obszar w granicach Strefy A cis³ej Ochrony Konserwatorskiej,
15) strefy:
a) strefa gara¿owania i parkowania  teren przeznaczony pod miejsca postojowe dla samochodów osobowych,
gara¿e, budynki gospodarcze, mietniki i obiekty obs³ugi in¿ynieryjnej, które nie pogarszaj¹ warunków
zamieszkania,
b) strefa krajobrazowa  fragment miasta wyró¿niaj¹cy siê z otoczenia podobnymi cechami fizjonomicznymi
(rzeb¹ terenu i elementami pokrycia),
c) podstrefa krajobrazowa  czêæ strefy krajobrazowej, gdzie elementy pokrycia (budynki, zieleñ) wyró¿niaj¹ siê
niemal jednolitymi cechami funkcjonalno  krajobrazowymi,
d) teren elementarny  fragment terenu wydzielony w ramach podstrefy krajobrazowej, gdzie plan ustala jednakowy
typ dzia³añ w ramach rewaloryzacji: ochrona, przekszta³cenie, zabudowa wolnych dzia³ek,
e) strefa A cis³ej Ochrony Konserwatorskiej  ustalona na obszarze wpisanym do rejestru zabytków. Ochronie
podlega historycznie ukszta³towany uk³ad przestrzenny miasta, w tym:
 uk³ad komunikacyjny; rozplanowanie osi i szerokoci ulic, uk³ad i materia³ budowlany krawê¿ników,
historyczne zachowane i wnioskowane do odtworzenia nawierzchnie ulic, podwórek i przejazdów
bramowych,
 rozplanowanie zabudowy; linie zabudowy zamykaj¹ce obrze¿nie kwarta³y, historyczne podzia³y katastralne
czytelne w szerokoci fasad i usytuowaniu oficyn,
 formy zabudowy; gabaryty wysokociowe, szerokoci frontów budynków, zasadnicze podzia³y elewacji,
kszta³ty dachów,
 istniej¹ca zieleñ wysoka.
Cele ochronne realizowane s¹ w planie poprzez okrelone w ustaleniach dla ca³ego obszaru objêtego planem,
ustaleniach dla podstref krajobrazowych i ustaleniach szczegó³owych dla terenów elementarnych  ustalenia
kompozycji urbanistycznej, ustalenia form zabudowy, ustalenia ochrony dóbr kultury, ustalenia zasad parcelacji,
ustalenia ekologiczne, ustalenia planistyczne i proceduralne i zobowi¹zania publiczno-prawne Miasta,
f) strefa W III Ograniczonej Ochrony Archeologicznej, polegaj¹ca na prowadzeniu obserwacji archeologicznej
(pokrywa siê ze Stref¹ A cis³ej Ochrony Konserwatorskiej).
W przypadku podjêcia realizacji inwestycji, obowi¹zuje prowadzenie nadzoru archeologiczno
-konserwatorskiego oraz ewentualnych badañ ratunkowych na koszt Inwestora. Inwestorzy i u¿ytkownicy
terenu zobowi¹zani s¹ do zawiadamiania Dzia³u Ochrony Zabytków Archeologicznych Muzeum Narodowego
w Szczecinie o podjêciu dzia³añ inwestycyjnych lub remontowych, zwi¹zanych z robotami ziemnymi
z wyprzedzeniem minimum 3-miesiêcznym, w celu umo¿liwienia zorganizowania nadzoru archeologiczno
-konserwatorskiego.
16) struktura urbanistyczna miasta  uk³ad ulic, placów, budynków i zieleni z uwzglêdnieniem linii zabudowy, kszta³tu
dachów, podzia³u w³asnociowego, rodzaju nawierzchni utwardzonych,
17) wnêtrze  przestrzeñ ograniczona widokowo, gdzie przegrody stanowi¹ budynki, pe³ne ogrodzenia, zwarta zieleñ
itp.,
18) wysokoæ zabudowy  wysokoæ budynku mierzona od poziomu gruntu w najni¿ej po³o¿onym naro¿niku do najwy¿ej
po³o¿onego punktu w kalenicy dachu,
19) zabudowa obrze¿na  budynki usytuowane w ci¹gu ulicznym,
20) zagospodarowanie tymczasowe  sposób wykorzystania i urz¹dzenia terenu, a tak¿e sposób wykorzystania obiektu,
dopuszczone na czas okrelony. Na obszarze zagospodarowania tymczasowego mog¹ byæ realizowane tymczasowe
obiekty budowlane w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414),
21) zakaz powiêkszania powierzchni zabudowy  zakaz budowy nowych obiektów i rozbudowy istniej¹cych, równie¿
na terenach przeznaczonych w planie do rozbiórki,
22) zasób zieleni  suma przestrzeni zajêtej przez elementy zieleni w rodowisku miejskim, wystêpuj¹ce pojedynczo lub
w grupach (drzewa, krzewy, trawniki, kwietniki, ¿ywop³oty, rolinnoæ ozdobna w donicach, pn¹cza),
23) zharmonizowanie obiektu z zabudow¹ historyczn¹  dostosowanie nowego budynku pod wzglêdem gabarytów,
ukszta³towania bry³y, kompozycji elewacji i detalu architektonicznego do pojedynczego budynku lub ogólnego
charakteru zabudowy w danym rejonie.
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Dzia³ 2.
Przepisy szczegó³owe
Rozdzia³ 1.
Ustalenia obowi¹zuj¹ce dla ca³ego obszaru objêtego planem
§ 7.
1) ustalenia funkcjonalne  4
a) funkcja dominuj¹ca; mieszkaniowo  us³ugowa,
b) zakaz lokalizacji funkcji i obiektów, mog¹cych pogorszyæ warunki zamieszkania, z wyj¹tkiem gara¿y i parkingów
dla samochodów osobowych,
c) zakaz lokalizacji obiektów inwentarskich,
2) ustalenia kompozycji urbanistycznej -5
a) zakaz dzia³alnoci inwestycyjnej degraduj¹cej historyczn¹ strukturê urbanistyczn¹ miasta, zarówno
w rozplanowaniu jak gabarytach zabudowy,
b) zakaz wprowadzania nowych dominant i subdominant architektonicznych punktowych,
c) lokalizacja nowych obiektów budowlanych jedynie zgodnie z obowi¹zuj¹c¹ i nieprzekraczaln¹ lini¹ zabudowy
lub strefami gara¿owania i parkowania, okrelonymi na rysunku planu,
d) budynki oficynowe nale¿y grupowaæ po dwa na granicy s¹siednich dzia³ek,
3) ustalenia form zabudowy  6
a) naczeln¹ zasad¹ dla nowowznoszonych obiektów jest wprowadzanie wspó³czesnych rozwi¹zañ
architektonicznych, nawi¹zuj¹cych bry³¹ i detalem do zabudowy historycznej,
b) zakaz wznoszenia budynków wed³ug dokumentacji typowej i powtarzalnej,
c) nakaz stosowania dachów stromych, symetrycznych, krytych dachówk¹ ceramiczn¹ we wszelkich obiektach
budowlanych (w tym altanach mietnikowych) o uk³adzie kalenicy zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu,
d) przekszta³cenie obiektów dysharmonijnych w zakresie gabarytów i formy dachów, zaznaczonych na rysunku
planu jako do przebudowy,
e) zakaz stosowania typowej stolarki okiennej i drzwiowej oraz lusarki dla okien wystawowych i w obiektach
gara¿owo gospodarczych,
f) w rozwi¹zaniach kolorystycznych elewacji budynków nale¿y stosowaæ nasycone barwy, podkrelaj¹ce
detal architektoniczny oraz u³atwiaj¹ce rozró¿nienie poszczególnych obiektów,
g) wszelkie reklamy i szyldy nale¿y dostosowywaæ wielkoci¹, form¹ i kolorystyk¹ do historycznego charakteru
miasta i elewacji budynków,
h) elementy ma³ej architektury z zastosowaniem detalu architektonicznego o wysokich walorach estetycznych
i u¿ytkowych,
i) szafki przy³¹czy elektrycznych i gazowych w budynkach nowych nale¿y wykonaæ we wnêkach ciennych.
W budynkach istniej¹cych nale¿y wykonaæ wnêki cienne dla w/w urz¹dzeñ w przypadku remontu elewacji
frontowej,
j) w przypadku posiadania archiwalnych materia³ów ikonograficznych, dotycz¹cych nowowznoszonych obiektów
w ci¹gach ulicznych, obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce warunki:
 utrzymanie szerokoci frontu i wysokoci budynku,
 utrzymanie formy dachu,
 utrzymanie zasadniczych podzia³ów kompozycyjnych elewacji, poprzez odpowiednie rozmieszczenie
otworów okiennych i drzwiowych, gzymsów oraz innych wystêpuj¹cych wczeniej elementów,
k) w przypadku adaptacji poddasza na cele mieszkaniowe w budynkach istniej¹cych, dopuszcza siê stosowanie
lukarn w dachu, dostosowanych gabarytami i form¹ do historycznych. Musz¹ one harmonizowaæ z ca³oci¹
kompozycji elewacji budynku oraz nie mog¹ byæ wiêksze ni¿ otwór lub otwory okienne w nich wykonane,
l) budynki oficynowe o dachach jednospadowych z wyj¹tkiem usytuowanych przy ulicy,
³) odnowa lub zmiana kolorystyki fasad poszczególnych kamienic jedynie na podstawie projektu kolorystyki
ca³ej pierzei,
m) zakaz umieszczania na budynkach anten satelitarnych w miejscach eksponowanych, widocznych z przestrzeni
publicznych,
4) ustalenia ochrony dóbr kultury  7
a) ochronie podlegaj¹ wszystkie obiekty wpisane do rejestru zabytków, zakwalifikowane do wpisania do rejestru
zabytków i ujête w ewidencji konserwatorskiej,
b) obiekty wpisane do rejestru zabytków podlegaj¹ ochronie w zakresie pe³nego zachowania:
 ukszta³towania bry³y, w tym gabarytów wysokociowych, proporcji wysokoci cian i dachu, formy
dachu,

621

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Poz. 106




c)
d)
e)

konstrukcji i materia³u budowlanego,
ukszta³towania elewacji, w tym rozmieszczenia i formy otworów okiennych, drzwiowych oraz detalu
architektonicznego,
 stolarki okiennej i drzwiowej, w przypadku koniecznoci jej wymiany wymagane jest odtworzenie
poprzedniej formy i zastosowanie pierwotnego rodzaju materia³u,
 zasadniczego uk³adu oraz wystroju wnêtrza obiektu,
 bezporedniego otoczenia obiektu zabytkowego,
wszelkie prace projektowe i realizacyjne dotycz¹ce obiektów wpisanych do rejestru zabytków, winny byæ
prowadzone przez osoby (firmy) posiadaj¹ce odpowiednie uprawnienia,
obiekty zakwalifikowane do wpisania do rejestru zabytków podlegaj¹ ochronie w zakresie jak obiekty wpisane
do rejestru zabytków,
obiekty ujête w ewidencji konserwatorskiej podlegaj¹ ochronie w zakresie zachowania nastêpuj¹cych
elementów:
 ukszta³towania bry³y,
 zasadniczych podzia³ów elewacji,
 charakterystycznego detalu,
 zabytkowej stolarki,

5) ustalenia zasad parcelacji  8
a) nakaz wydzielania dzia³ek wiêkszych ni¿ po zewnêtrznym obrysie budynków z wyj¹tkiem gara¿y. Odstêpstwa
dopuszcza siê jedynie przy braku takiej mo¿liwoci a racjonalne korzystanie z budynku jest mo¿liwe,
b) obowi¹zuje zasada podzia³u przedstawiona na rysunku planu  podzia³ nawi¹zuj¹cy szerokoci¹ frontu dzia³ek
do redniowiecznej zasady parcelacji, z póniejszymi nawarstwieniami,
c) zakaz ustanawiania jako odrêbnej w³asnoci (oddawania w u¿ytkowanie wieczyste) terenu jeli:
 nie ma on dostêpu do drogi publicznej,
 nie ma on dostêpu poredniego do drogi publicznej poprzez dzia³kê, na której ustanowionoby s³u¿ebnoæ
drogow¹ (przejazdu, przejcia) na rzecz wyodrêbnionego terenu,
d) zakaz wtórnych podzia³ów dzia³ek przypisanych budynkom frontowym wyznaczonych na rysunku planu,
e) tereny nie przydzielone ¿adnemu z budynków nale¿y pozostawiæ jako w³asnoæ komunaln¹,
f) s³u¿ebnoæ przejazdu i przejcia na rzecz Gminy na dzia³kach wydzielonych dla budynków z przejazdami
bramnymi: ul. Wojska Polskiego 26, ul. Kopernika 15 (przylegaj¹cy do budynku ul. Kopernika 14)
i projektowanego pomiêdzy budynkami ul. S³owackiego 54 i 58,
6) ustalenia ekologiczne  9
a) zakaz lokalizacji obiektów szkodliwych dla rodowiska przyrodniczego oraz rozbudowy i przebudowy obiektów
istniej¹cych, które powodowa³yby wzrost szkodliwoci,
b) sieci in¿ynieryjne nale¿y prowadziæ w sposób nie naruszaj¹cy systemów korzeniowych drzew,
c) wprowadzenie nowych zasobów zieleni zgodnie z wyznaczonymi na rysunku planu rejonami,
d) wprowadza siê nakaz maksymalnego nasycenia zieleni¹ stref parkowania i gara¿owania, równie¿ poprzez
stosowanie a¿urowych nawierzchni poprzerastanych traw¹,
e) minimalny udzia³ powierzchni przepuszczalnej na dzia³kach budowlanych, zarówno istniej¹cych jak
projektowanych  20% (nie dotyczy dzia³ek ca³kowicie zabudowanych, powiêkszonej dzia³ki nr 84 oraz dzia³ek
budynków przy ul. Wojska Polskiego 22, 23, 25 i 27),
f) zasób zieleni zastêpuje powierzchniê przepuszczaln¹,
7) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi komunikacyjnej  10
a) obs³uga komunikacyjna obszaru z ulic: Wojska Polskiego, S³owackiego, Kopernika i placu rynkowego. Wjazdy
do wnêtrza kwarta³u z ulic: Wojska Polskiego, S³owackiego i Kopernika,
b) zakaz wjazdu dla samochodów o tona¿u powy¿ej 2,5 tony,
c) ustala siê strefê gara¿owania i parkowania oznaczon¹ na rysunku planu, gdzie wyznacza siê teren dla 4 sta³ych
miejsc postojowych dla samochodów osobowych poza dzia³kami budowlanymi. Pozosta³e sta³e miejsca
postojowe nale¿y zabezpieczyæ na dzia³kach budowlanych,
d) parkowanie poza dzia³kami budowlanymi wy³¹cznie w wyznaczonej strefie gara¿owania i parkowania,
e) strefa gara¿owania i parkowania nie jest to¿sama z powierzchni¹ zabudowy. Szczegó³owe rozwi¹zanie projektowe
sporz¹dzone kompleksowo dla ca³ej strefy winno uwzglêdniaæ:
 ochronê istniej¹cej zieleni wysokiej,
 zapewnienie dojazdu do dzia³ek indywidualnych, przylegaj¹cych do strefy gara¿owania i parkowania lub
przejazdów gospodarczych,
 mo¿liwoæ lokalizacji placów gospodarczych (mietniki, trzepaki),
 mo¿liwoæ lokalizacji obiektów obs³ugi in¿ynieryjnej (trafostacje),
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f)

ustala siê obowi¹zuj¹ce miejsca wjazdu do wnêtrz kwarta³ów i na ty³y posesji, oznaczone odpowiednio na
rysunku planu. Zakaz zabudowy wszystkich istniej¹cych przejazdów bramnych i pozostawienie pasa
o szerokoci 4,5 m dla przejazdów projektowanych,
g) nale¿y dostosowaæ ci¹gi komunikacyjne do potrzeb osób niepe³nosprawnych likwiduj¹c bariery
architektoniczne,

8) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej -11
a) linie regulacyjne ulic: Wojska Polskiego, S³owackiego, Kopernika i Rynek wyznaczaj¹ korytarze infrastruktury
technicznej zasilaj¹cej obszar objêty planem we wszystkie media,
b) zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu komunalnego,
c) odprowadzenie cieków (sanitarnych i deszczowych) do kanalizacji miejskiej i oczyszczalni centralnej, po³o¿onej
poza obszarem objêtym planem,
d) zaopatrzenie w gaz ziemny z sieci poprzez stacje redukcyjne I i II stopnia,
e) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z sieci trafostacji i elektro-energetycznej sieci kablowej,
f)
wyposa¿enie miasta w nowoczesn¹ centralê telefoniczn¹ i budowa telefonicznej sieci kablowej na obszarze
objêtym planem,
g) utrzymanie miejscowego systemu gromadzenia odpadów w pojemnikach i wywóz nieczystoci na rejonowe
wysypisko mieci we W³odarce lub inne w zale¿noci od sposobu rozwi¹zania problemu odpadów sta³ych
w gminie,
h) nale¿y przenieæ wszelkie istniej¹ce podziemne elementy uzbrojenia terenu, kolizyjne w stosunku do terenów,
przeznaczonych w niniejszym planie na cele inwestycyjne,
i) lokalizacja budynków jest mo¿liwa pod warunkiem rozwi¹zania odprowadzenia i oczyszczenia cieków,
j) nale¿y pod³¹czyæ do miejskiej sieci kanalizacyjnej obiekty wyposa¿one obecnie jedynie w indywidualne systemy
odprowadzania i gromadzenia cieków (szamba),
k) zakaz instalowania systemów grzewczych na paliwa sta³e w nowych i modernizowanych obiektach,
l)
zakaz budowy naziemnych i napowietrznych linii in¿ynieryjnych,
³)
zakaz lokalizacji in¿ynieryjnych urz¹dzeñ sieciowych w obiektach wolno stoj¹cych (patrz pkt 7 lit. f),
9) ustalenia planistyczne i proceduralne  12
a) decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na ca³ym obszarze objêtym planem wymagaj¹
uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków,
b) Inwestor zamierzaj¹cy realizowaæ obiekt budowlany w pierzei ulicznej zobowi¹zany jest przed uzyskaniem
decyzji o pozwoleniu na budowê, przedstawiæ do zaopiniowania koncepcjê tego obiektu w dwóch wariantach,
c) nale¿y powo³aæ komisjê opiniuj¹c¹ projekty koncepcyjne obiektów, o których mowa w lit. b. W sk³ad komisji
nale¿y powo³aæ przedstawicieli Zarz¹du Miasta, architekta oraz reprezentanta Wojewódzkiego Oddzia³u S³u¿by
Ochrony Zabytków w Szczecinie,
d) nale¿y opracowaæ obowi¹zuj¹cy na ca³ym obszarze objêtym planem katalog wzorów szyldów i reklam.
W przypadku projektu indywidualnego, nale¿y go przed³o¿yæ do zaopiniowania komisji, o której mowa w lit. c,
e) strefa gara¿owania i parkowania wymaga opracowania kompleksowego projektu budowlanego,
f) w trakcie projektowania nowych obiektów usytuowanych w pierzejach ulicznych, nale¿y korzystaæ z materia³ów
archiwalnych znajduj¹cych siê w Wojewódzkim Oddziale S³u¿by Ochrony Zabytków w Szczecinie oraz
Kwerendy Ikonograficznej i Kartograficznej dotycz¹cej Trzebiatowa, bêd¹cej w posiadaniu Miasta,
10) zobowi¹zania publiczno-prawne miasta  13
(instrumenty sterowania realizacj¹ planu, zobowi¹zania inwestycyjne i eksploatacyjne)
a) preferencje okrelone odrêbn¹ uchwa³¹ Rady Miejskiej w Trzebiatowie, obowi¹zuj¹ w okresie 5 lat od uchwalenia
planu i polegaj¹ na udzieleniu przez Miasto inwestorowi preferowanego obiektu (dzia³alnoci) okrelonych
przywilejów. Dotyczy to obiektów szczególnie wa¿nych ze wzglêdu na kompozycjê tych miejsc na obszarze
objêtym planem, które okrelaj¹ ustalenia szczegó³owe dla terenów elementarnych,
b) przeniesienie kolizyjnych elementów infrastruktury technicznej z obszarów przeznaczonych w planie pod
zabudowê,
c) urz¹dzenie, utrzymanie i odtworzenie zieleni we wnêtrzach kwarta³ów na terenie komunalnym,
d) likwidacja barier architektonicznych dla niepe³nosprawnych na obszarze objêtym planem,
e) uporz¹dkowanie altan mietnikowych pod wzglêdem estetycznym oraz ich lokalizacji,
f) powo³anie komisji opiniuj¹cej projekty koncepcyjne obiektów usytuowanych w pierzejach ulicznych,
g) budowa miejskiej sieci kanalizacyjnej wraz z urz¹dzeniami przesy³owymi,
h) egzekucja wykonania przy³¹czy kanalizacyjnych do obiektów wyposa¿onych jedynie w indywidualne systemy
odprowadzania i gromadzenia cieków,
11) inne ustalenia stanowi¹ce  14
a) ustalenia kompozycji urbanistycznej, ustalenia form zabudowy i ustalenia ochrony dóbr kultury okrelone
w planie, s¹ wa¿nymi celami spo³ecznymi gospodarki przestrzennej Miasta,
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wszelkie projekty budowlane dotycz¹ce zarówno istniej¹cej jak nowoprojektowanej zabudowy, winny
uwzglêdniaæ potrzeby obronnoci cywilnej ludnoci, w zakresie realizacji ukryæ,
nale¿y indywidualnie dostosowaæ rozwi¹zania techniczne sposobu posadowienia budynków, z uwagi na nie
ustabilizowane warunki gruntowo  wodne,
tereny rezerwowane w planie pod zabudowê mieszkaniowo-us³ugow¹ nie mog¹ byæ tymczasowo
wykorzystywane na inne cele. Ustalenie nie wyklucza kontynuacji istniej¹cego sposobu wykorzystania terenu
do czasu realizacji przepisów planu,

12) promocja  15
a) preferencja lokalizacji us³ug w parterach,
b) wskazane jest stopniowe eliminowanie u¿ywania paliw sta³ych w istniej¹cych eta¿owych systemach grzewczych
i lokalnych kot³owniach,
c) zaleca siê stosowanie przepuszczalnych nawierzchni wykonanych z materia³ów naturalnych dla ci¹gów pieszych,
d) zaleca siê wprowadzenie zasobu zieleni na indywidualne dzia³ki budowlane,
e) strefy gara¿owania i parkowania na dzia³kach budowlanych zgodnie z okrelonymi na rysunku planu rejonami,
13) informacje o obiektach prawnie chronionych  16
obszar objêty planem po³o¿ony na terenie Starego Miasta wpisanego do rejestru zabytków pod nr 72 z dnia
29 padziernika 1955 r., znak KL-V-O/54/5.
Rozdzia³ 2.
Ustalenia obowi¹zuj¹ce na obszarze
podstref krajobrazowych
§ 8.
PODSTREFA KRAJOBRAZOWA SM I
(poni¿sze ustalenia obowi¹zuj¹ ³¹cznie z ustaleniami dla ca³ego obszaru objêtego planem).
1) ustalenia funkcjonalne  4
brak dodatkowych ustaleñ,
2) ustalenia kompozycji urbanistycznej  5
brak dodatkowych ustaleñ,
3) ustalenia form zabudowy  6
a) wysokoæ zabudowy 2  3 kondygnacje,
b) forma architektoniczna prezentuj¹ca bardzo wysokie walory estetyczne,
c) elewacje o bogatym detalu architektonicznym,
4) ustalenia ochrony dóbr kultury  7
brak dodatkowych ustaleñ,
5) ustalenia zasad parcelacji  8
brak dodatkowych ustaleñ,
6) ustalenia ekologiczne  9
brak dodatkowych ustaleñ,
7) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi komunikacyjnej  10
brak dodatkowych ustaleñ,
8) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej  11
brak dodatkowych ustaleñ,
9) ustalenia planistyczne i proceduralne  12
brak dodatkowych ustaleñ,
10) zobowi¹zania publiczno  prawne miasta  13
brak dodatkowych ustaleñ,
11) inne ustalenia stanowi¹ce  14
brak dodatkowych ustaleñ.
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§ 9.
PODSTREFA KRAJOBRAZOWA SM II
(poni¿sze ustalenia obowi¹zuj¹ ³¹cznie z ustaleniami dla ca³ego obszaru objêtego planem).
1) ustalenia funkcjonalne  4
brak dodatkowych ustaleñ,
2) ustalenia kompozycji urbanistycznej  5
brak dodatkowych ustaleñ,
3) ustalenia form zabudowy  6
a) wysokoæ zabudowy 2 kondygnacje,
b) forma architektoniczna prezentuj¹ca wysokie walory estetyczne,
4) ustalenia ochrony dóbr kultury  7
brak dodatkowych ustaleñ,
5) ustalenia zasad parcelacji  8
brak dodatkowych ustaleñ,
6) ustalenia ekologiczne  9
brak dodatkowych ustaleñ,
7) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi komunikacyjnej  10
brak dodatkowych ustaleñ,
8) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej  11
brak dodatkowych ustaleñ,
9) ustalenia planistyczne i proceduralne  12
brak dodatkowych ustaleñ,
10) zobowi¹zania publiczno  prawne miasta  13
brak dodatkowych ustaleñ,
11) inne ustalenia stanowi¹ce  14
brak dodatkowych ustaleñ.
Rozdzia³ 3.
Ustalenia szczegó³owe
dla wydzieleñ elementarnych
§ 10.
PODSTREFA KRAJOBRAZOWA SM I
(poni¿sze ustalenia obowi¹zuj¹ ³¹cznie z ustaleniami dla ca³ego obszaru objêtego planem i ustaleniami dla
podstrefy krajobrazowej SM I).
1.

Teren elementarny SM I o 1
1) lokalizacja
budynki pomiêdzy ulicami: Wojska Polskiego; numery 21  27, S³owackiego; na d³ugoci budynku Rynek 11,
Kopernika; do budynku nr 15, Rynkiem; numery 2  11, wraz z przyleg³ym na zapleczu terenem,
2) powierzchnia
0, 45 ha,
3) identyfikatory geodezyjne
dzia³ki nr: 35, 84, 113, 114, 115, 116, 117, 136, 173/1, 173/3, 173/5, 220, 221, 222, 223, 226 oraz czêæ dzia³ki
nr 173/8,
4) ustalenia funkcjonalne
funkcja apteki kamienicy ul. Rynek 5,
5) ustalenia kompozycji urbanistycznej
odtworzenie bry³y ca³ej kamienicy ul. Rynek 5 wraz z oficynami, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi i nieprzekraczalnymi
liniami zabudowy wkrelonymi na rysunku planu,
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6) ustalenia form zabudowy
a) zachowanie oryginalnej fasady kamienicy ul. Rynek 5,
b) odtworzenie formy architektonicznej oficyn budynku ul. Rynek 5,
c) maksymalna wysokoæ poprzecznej oficyny kamienicy ul. Rynek 5, mierzona od górnej p³aszczyzny stropu
nad bunkrem budynku ul. Kopernika 14 do kalenicy dachu oficyny  9 m,
d) wykoñczenie elewacji frontowej budynku ul. Rynek 6 z zastosowaniem detalu architektonicznego w postaci
opasek okiennych i drzwiowych, gzymsów itp.,
7) ustalenia ochrony dóbr kultury
a) teren w Strefie A cis³ej Ochrony Konserwatorskiej i w Strefie W III Ograniczonej Ochrony
Archeologicznej,
b) budynki: Wojska Polskiego 22, 23 i Rynek 3, 4, 9, 11 ujête w ewidencji Konserwatorskiej. Zakres ochrony:
 budynki Wojska Polskiego 22 i 23  ukszta³towanie bry³y i elewacji,
 budynki Rynek 3 i 4  ukszta³towanie bry³y i elewacji oraz detal,
 budynki Rynek 9 i 11  ukszta³towanie bry³y,
8) ustalenia zasad parcelacji
a) wydzielenie trzech dzia³ek budowlanych z dzia³ki nr 173/8,
b) powiêkszenie dzia³ek budynków: ul. Rynek 2, 5, 6 i 7, ul. Wojska Polskiego 22, 23, 24 i 25,
9) ustalenia ekologiczne
maksymalne nasycenie zasobem zieleni terenu nie bêd¹cego dzia³k¹ budowlan¹,
10) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi komunikacyjnej
brak dodatkowych ustaleñ,
11) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej
brak dodatkowych ustaleñ,
12) ustalenia planistyczne i proceduralne
przed przyst¹pieniem do sporz¹dzenia projektu odtworzenia oficyn budynku Rynek 5 nale¿y zapoznaæ siê
z materia³ami archiwalnymi obiektów, bêd¹cymi w dyspozycji Wojewódzkiego Oddzia³u S³u¿by Ochrony
Zabytków w Szczecinie,
13) zobowi¹zania publiczno  prawne miasta
a) preferencje dla kamienicy ul. Rynek nr 5 z oficynami,
b) umo¿liwienie przywrócenia budynkowi Rynek 11 dawnej funkcji domu towarowego,
14) inne ustalenia stanowi¹ce
a) istniej¹ce budynki gospodarcze oznaczone na rysunku planu  do rozbiórki,
b) zakaz powiêkszania powierzchni zabudowy na dzia³kach nr: 136, 173/3, 220 i 35 (po powiêkszeniu) oraz na
nowo wydzielonej dzia³ce dla budynku ul. Rynek 11,
c) nieprzekraczalna linia zabudowy dla budynku ul. Wojska Polskiego 23  równa z licem tylnej ciany
budynku ul. Wojska Polskiego 22,
d) nieprzekraczalna linia zabudowy dla budynku ul. Wojska Polskiego 24  równa z licem tylnej ciany
budynku ul. Wojska Polskiego 25,
15) promocja
a) zaleca siê przywrócenie dawnej funkcji domu towarowego w budynku Rynek 11. Adaptacja obiektu
winna dotyczyæ jedynie przebudowy wnêtrza i wymiany lusarki okiennej na stolarkê, z pozostawieniem
jego zasadniczej formy architektonicznej,
b) na dachu kot³owni przy budynku ul. Kopernika 14 zaleca siê umieszczenie zieleni w pojemnikach,
16) informacje o obiektach prawnie chronionych
a) budynki: Rynek 5 (ruina) i 7 wpisane do rejestru zabytków pod numerami 204 i 513,
b) budynki: Wojska Polskiego 21, 25, 26, 27 i Rynek 2, 8  zakwalifikowane do wpisu do rejestru zabytków.
§ 11.
PODSTREFA KRAJOBRAZOWA SM II
(poni¿sze ustalenia obowi¹zuj¹ ³¹cznie z ustaleniami
dla ca³ego obszaru objêtego planem i ustaleniami dla podstrefy krajobrazowej SM II).
1.

Teren elementarny SM II o 1
1) lokalizacja
teren pomiêdzy ulicami: S³owackiego; numery 54, 58, 59 i Kopernika; numery 14, 15 z wy³¹czeniem luki
w zabudowie pomiêdzy budynkami S³owackiego 54 i 58,
2) powierzchnia
0, 14 ha,
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3) identyfikatory geodezyjne
czêæ dzia³ek: nr 172 i 173/ 8,
4) ustalenia funkcjonalne
a) likwidacja przemys³owej funkcji m³yna na dzia³ce nr 172 i w budynku ul. S³owackiego nr 58,
b) adaptacja obiektu przemys³owego i biura w parterach budynku przy ul. S³owackiego nr 58 i 59 na cele
us³ugowe,
5) ustalenia kompozycji urbanistycznej
brak dodatkowych ustaleñ,
6) ustalenia form zabudowy
a) adaptacja parterów budynków S³owackiego 58 i 59 bez naruszania ich formy zewnêtrznej,
b) przebudowa obiektu m³yna z obni¿eniem budynku o dwie kondygnacje i na³o¿eniem stromego dachu,
7) ustalenia ochrony dóbr kultury
a) teren w Strefie A cis³ej Ochrony Konserwatorskiej i w Strefie W III Ograniczonej Ochrony
Archeologicznej,
b) zachowanie i ochrona technicznego wyposa¿enia m³yna,
8) ustalenia zasad parcelacji
a) wydzielenie dwóch dzia³ek budowlanych z dzia³ki nr 173/8,
b) korekta granic dzia³ki nr 172,
9) ustalenia ekologiczne
maksymalne nasycenie zasobem zieleni terenu nie bêd¹cego dzia³k¹ budowlan¹,
10) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi komunikacyjnej
brak dodatkowych ustaleñ,
11) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej
brak dodatkowych ustaleñ,
12) ustalenia planistyczne i proceduralne
brak dodatkowych ustaleñ,
13) zobowi¹zania publiczno  prawne miasta
podjêcie dzia³añ maj¹cych na celu przeniesienie m³yna poza obszar Starego Miasta,
14) inne ustalenia stanowi¹ce
a) zakaz powiêkszania powierzchni zabudowy z wyj¹tkiem strefy gara¿owania i parkowania,
b) istniej¹ce budynki gospodarcze oznaczone na rysunku planu  do rozbiórki,
15) promocja
adaptacja m³yna wraz z pomieszczeniami biurowymi na muzeum m³ynarskie z karczm¹ U M³ynarza,
16) informacje o obiektach prawnie chronionych
a) budynek S³owackiego 54 wpisany do rejestru zabytków pod nr 208,
b) budynki: S³owackiego 58 i 59 zakwalifikowane do wpisu do rejestru zabytków.
2. Teren elementarny SM II z 1
1) lokalizacja
teren przy ul. S³owackiego, pomiêdzy budynkami ul. S³owackiego 54 i 58,
2) powierzchnia
0, 04 ha,
3) identyfikatory geodezyjne
czêæ dzia³ek: nr 172 i 173/ 8,
4) ustalenia funkcjonalne
brak dodatkowych ustaleñ,
5) ustalenia kompozycji urbanistycznej
brak dodatkowych ustaleñ,
6) ustalenia form zabudowy
budynek z przejazdem bramnym. Czêæ nad przejazdem bramnym trzyosiowa, usytuowana szczytem do
ulicy. Pozosta³a czêæ budynku szecioosiowa, z dachem kalenicowym,
7) ustalenia ochrony dóbr kultury
teren w Strefie A cis³ej Ochrony Konserwatorskiej i w Strefie W III Ograniczonej Ochrony
Archeologicznej,
8) ustalenia zasad parcelacji
wydzielenie dzia³ki budowlanej z dzia³ek nr 173/8 i 172,
9) ustalenia ekologiczne
brak dodatkowych ustaleñ,
10) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi komunikacyjnej
brak dodatkowych ustaleñ,
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11) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej
brak dodatkowych ustaleñ,
12) ustalenia planistyczne i proceduralne
brak dodatkowych ustaleñ,
13) zobowi¹zania publiczno  prawne miasta
brak dodatkowych ustaleñ,
14) inne ustalenia stanowi¹ce
istniej¹ce budynki: zak³adu fotograficznego przy ul. S³owackiego oraz gospodarczy  do rozbiórki.
Dzia³ 3.
Przepisy koñcowe
§ 12.
Traci moc uchwa³a Nr XXIX/210/96 Rady Miejskiej w Trzebiatowie z dnia 30 grudnia 1996 r. w sprawie zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Trzebiatowa w formie planu rewaloryzacji Starego Miasta, w granicach
wkrelonych na rysunku planu.
§ 13.
Zgodnie z art. 10 ust. 3, art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, ustala siê stawkê procentow¹, s³u¿¹c¹
naliczeniu op³aty, pobieranej od w³aciciela, z tytu³u zbycia przez niego nieruchomoci, której wartoæ wzros³a w zwi¹zku
ze zmian¹ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Trzebiatowa w formie planu rewaloryzacji Starego
Miasta w wysokoci 30 %.
§ 14.
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Miasta i Gminy do:
1)

przed³o¿enia Wojewodzie Zachodniopomorskiemu niniejszej uchwa³y wraz z za³¹cznikiem celem opublikowania
w Dzienniku Urzêdowym Województwa,

2)

og³oszenia niniejszej uchwa³y wraz z rysunkiem planu na urzêdowej tablicy og³oszeñ w Urzêdzie Miasta i Gminy
Trzebiatów,

3)

opracowania i wdro¿enia szczegó³owych procedur stosowania preferencji ustalonych w planie.
§ 15.

Wykonanie niniejszej uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta i Gminy w Trzebiatowie.
§ 16.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Zachodniopomorskiego.
WICEPRZEWODNICZ¥CY
Stefan Warcholak
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Za³¹cznik do uchwa³y Nr XV/126/99
Rady Miejskiej w Trzebiatowie
z dnia 29 grudnia 1999 r.

OZNACZENIA GRAFICZNE RYSUNKU PLANU
USTALENIA O CHARAKTERZE INFORMACYJNYM
Granice

granice obszaru objêtego zmian¹ planu

granice podstref krajobrazowych

granice terenów elementarnych

numer porz¹dkowy
symbol dzia³añ z zakresu rewaloryzacji
symbol podstrefy krajobrazowej
symbol strefy krajobrazowej

USTALENIA OBOWI¥ZUJ¥CE JAKO NAKAZY
Ustalenia funkcjonalne

strefa gara¿owania i parkowania

Ustalenia kompozycji urbanistycznej

obowi¹zuj¹ca linia zabudowy w I etapie realizacji planu

nieprzekraczalna linia zabudowy budynków frontowych

nieprzekraczalna linia zabudowy budynków oficynowych i gospodarczo-gara¿owych
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Ustalenia form zabudowy

dachy kalenicowe, szczytowe

Ustalenia ochrony dóbr kultury

obiekty wpisane do rejestru zabytków

obiekty zakwalifikowane do wpisania do rejestru zabytków

obiekty w ewidencji konserwatorskiej

Ustalenia zasad parcelacji

istniej¹ce granice dzia³ek do zachowania

istniej¹ce granice dzia³ek do likwidacji

nowe granice dzia³ek ustalone w planie

Ustalenia ekologiczne

zieleñ do wprowadzenia

Ustalenia dotycz¹ce obs³ugi komunikacyjnej

obowi¹zuj¹ce miejsca wjazdu

Poz. 106
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Inne ustalenia stanowi¹ce

obiekty do likwidacji

obiekty do przebudowy

USTALENIA OBOWI¥ZUJ¥CE JAKO ZALECENIA - PROMOCJA

obiekty do przebudowy

zieleñ do wprowadzenia

strefa gara¿owania i parkowania

Poz. 106
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UCHWA£A NR XVI/169/99
Rady Miejskiej w Wêgorzynie
z dnia 29 grudnia 1999 r.
w sprawie zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Wêgorzyno  miejscowoæ
Cieszyno.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622; z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679,
Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775; z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126) oraz art. 26 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 15, poz. 139 i Nr 41, poz. 412) oraz zgodnie z uchwa³¹ Rady
Miejskiej w Wêgorzynie Nr X/98/99 z dnia 10 czerwca 1999  Rada Miejska w Wêgorzynie uchwala, co nastêpuje:
§ 1.
Dokonuje siê zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wêgorzyno, zatwierdzonego uchwa³¹ Rady Miejskiej
w Wêgorzynie Nr IX/33/94 z dnia 29 listopada 1994 r. (Dz. Urz. Woj. Szczec. z dnia 12 grudnia 1994 r. Nr 15, poz. 139).
Obszar zmian stanowi¹ dzia³ki nr 169/4, 169/8  27, 170/2, 171, 172, 173 w obrêbie geodezyjnym Cieszyno, o powierzchni
13,30 ha.
§ 2.
Przepisy ogólne
1.

Przedmiotem zmian planu jest zmiana funkcji okrelona w planie symbolem:
UT  tereny rekreacyjne ogólnodostêpne,
RP  tereny upraw rolnych,
na funkcje UT  tereny turystyczne o charakterze indywidualnym i ogólnodostêpnym.

2.

Celem regulacji zawartych w ustaleniach jest uzyskanie ³adu przestrzennego, a szczególnie ochrona interesów
publicznych ponadlokalnych i lokalnych, umo¿liwienie dzia³alnoci ró¿norodnych podmiotów przy jednoczesnej
minimalizacji wzajemnych konfliktów i optymalizacji korzyci wynikaj¹cych ze wspólnych dzia³añ, racjonalne
wykorzystanie przestrzeni i maj¹tku oraz zapewnienie dostêpnoci do korzystania z dróg, terenów ogólnodostêpnych
(pla¿, boisk itp.) oraz korzystania z dostêpu do jeziora.

3.

Przedmiotem ustaleñ zmian planu s¹:
3.1. Tereny zabudowy letniskowej, oznaczone na rysunku planu symbolem UTL.
3.2. Tereny zabudowy letniskowej z us³ugami w zakresie handlu i gastronomii, oznaczone na rysunku planu
symbolem UTL/U.
3.3. Tereny us³ug hotelowo-pensjonatowych, oznaczone na rysunku planu symbolem UTH.
3.4. Tereny orodków kempingowych oznaczone na rysunku planu symbolem UTO.
3.5. Tereny sportowe, oznaczone na rysunku planu symbolem US.
3.6. Tereny pla¿y, oznaczone na rysunku planu symbolem UT.
3.7. Tereny zieleni urz¹dzonej, oznaczone na rysunku planu symbolem ZU.
3.8. Tereny pola namiotowego, oznaczone na rysunku planu symbolem UTP.
3.9. Tereny tras komunikacyjnych:
 drogi g³ówne wewnêtrzne, oznaczone na rysunku planu symbolem KG,
 drogi dojazdowe wewnêtrzne oznaczone na rysunku planu symbolem KD.
3.10. Teren parkingu, oznaczony na rysunku planu symbolem KS.
3.11. Tereny urz¹dzeñ infrastruktury technicznej:
 trafostacja, oznaczona na rysunku planu symbolem EE,
 przepompownia cieków, oznaczona na rysunku planu symbolem NO.

4.

Tereny, o których mowa w pkt 3 do chwili ich zagospodarowania zgodnie ze zmian¹ funkcji terenu mog¹ pe³niæ
dotychczasow¹ funkcjê.

5.

Na terenach, o których mowa w pkt 3 ustala siê przeznaczenie podstawowe oraz dopuszczalne wraz z warunkami
tego dopuszczenia.

6.

Integraln¹ czêci¹ zmiany planu jest rysunek planu w skali 1:1000, stanowi¹cy za³¹cznik graficzny do niniejszej
uchwa³y.
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7.

Obowi¹zuj¹cymi ustaleniami zmiany s¹ nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne na rysunku planu:
7.1. linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu b¹d ró¿nych zasadach zagospodarowania,
7.2. oznaczenia nieprzekraczalnych linii zabudowy,
7.3. oznaczenie nieprzekraczalnej linii zabudowy z uwagi na ochronê wód jeziora Wowin.

8.

Trasy przebiegów projektowanej sieci infrastruktury technicznej, prowadziæ w liniach rozgraniczenia projektowanych
dróg.

9.

Podzia³y wewnêtrzne na dzia³ki dla zabudowy letniskowej (symbol UTI, UTI/U) s¹ orientacyjne  do ucilenia
w koncepcji zagospodarowania terenu.
§ 3.
Przepisy szczegó³owe

Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zabudowy:
1.

Ustalenia funkcjonalno-przestrzenne:
1.1. Wyznacza siê tereny okrelone symbolem UTL  pod zabudowê letniskow¹.
Ustala siê:
 wysokoæ zabudowy 1,5 kondygnacji, do 7,5 m dach dwuspadowy,
 maksymalna powierzchnia zabudowy  10 % pow. dzia³ki,
 minimalny front dzia³ki  20 m,
 linia zabudowy  10 m od drogi powiatowej i drogi wewnêtrznej g³ównej i 5 m od drogi wewnêtrznej
dojazdowej,
 zabudowa trwa³a o wysokim standardzie,
 wjazd na teren dzia³ek z dróg wewnêtrznych lokalnych.
1.2. Wyznacza siê tereny okrelone symbolem UTL/U  pod zabudowê letniskow¹ z us³ugami w zakresie handlu
i gastronomii.
Ustala siê:
 wysokoæ zabudowy 1,5 kondygnacji, do 7,5 m dach dwuspadowy,
 maksymalna powierzchnia zabudowy  25 % pow. dzia³ki,
 minimalny front dzia³ki  20 m,
 linia zabudowy:
 100 m od brzegu jeziora,
 10 m od drogi wewnêtrznej g³ównej,
 5 m od drogi wewnêtrznej dojazdowej;
 pomieszczenia us³ugowe zlokalizowaæ w parterze, dostêp do us³ug z drogi wewnêtrznej g³ównej,
 zabudowa trwa³a o wysokim standardzie.
1.3. Wyznacza siê tereny, okrelone symbolem UTH pod us³ugi hotelowo-pensjonatowe.
Ustala siê:
 wysokoæ zabudowy obiektu typu hotel-pensjonat do 2,5 kondygnacji  do 9 m, wysoki dach,
 obiekt o wysokim standardzie i walorach architektonicznych, drobnym podziale bry³y,
 zakaz realizacji zabudowy wierzcho³ka wzniesienia,
 powierzchnia zabudowy maksimum 40% powierzchni dzia³ki,
 linia zabudowy minimum 10 m od drogi i terenu budownictwa letniskowego.
Dopuszcza siê lokalizacjê domków kempingowych na stoku, od strony jeziora, wysokoæ zabudowy
3,5 m, wysokie dachy.
1.4. Wyznacza siê tereny, okrelone symbolem UTO pod ogólnodostêpne orodki kempingowe.
Ustala siê:
 maksymalna powierzchnia zabudowy 30 % pow. dzia³ki,
 wysokoæ zabudowy 1,5 kondygnacji do 7,5 m, wysokie dachy,
 zabudowa trwa³a o wysokim standardzie,
 lokalizacja obiektów i ich wielkoæ podporz¹dkowana istniej¹cej zieleni,
 linia zabudowy minimum 10 m od drogi wewnêtrznej g³ównej i 5 m od drogi dojazdowej.
1.5. Wyznacza siê tereny, okrelone symbolem US pod tereny sportowe:
boiska sportowe, place zabaw.
Istniej¹cy obiekt  z przeznaczeniem na obs³ugê terenu, do zu¿ycia technicznego.
1.6. Wyznacza siê tereny, okrelone symbolem UT jako tereny pla¿owe.
Ustala siê:
 pas przybrze¿ny minimum 50 m jako ogólnodostêpny,
 zakaz grodzenia terenu,
 zakaz parkowania,

634

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

1.7.

1.8.

1.9.
1.10.
1.11.

Poz. 107

 wyznaczyæ i urz¹dziæ przejcia piesze do wody.
Dopuszcza siê lokalizacjê:
 pomostów na przed³u¿eniu przejæ pieszych,
 mola i pomostów dla potrzeb cumowania jednostek p³ywaj¹cych,
 lokalizacjê placów zabaw.
Wyznacza siê tereny, okrelone symbolem ZU jako tereny zieleni parkowej (czêæ parku dworskiego wpisana
do rejestru zabytków  nr 817).
Ustala siê:
 sposób zagospodarowania terenu uzgodniæ z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków,
 zakaz grodzenia terenu na odcinku s¹siaduj¹cym z dalszym terenem parku dworskiego.
Wyznacza siê tereny, okrelone symbolem UTP pod pole namiotowe.
Ustala siê:
 wyposa¿enie pola namiotowego powinno odpowiadaæ najwy¿szym standardom,
 przewidzieæ miejsca postojowe dla karawaningów poza pasem 100 m od brzegu jeziora.
Istniej¹cy na tym terenie las nie podlega wylesieniu.
Dopuszcza siê lokalizacjê bazy dla sprzêtu p³ywaj¹cego poza pasem 100 m od brzegu jeziora.
Wyznacza siê tereny, okrelone symbolem KS pod parking.
Przewidzieæ stanowiska parkingowe dla autokarów, wprowadziæ zieleñ izolacyjn¹ wzd³u¿ granicy dzia³ki.
Wyznacza siê tereny, okrelone symbolem EE pod lokalizacjê stacji trafo.
Wyznacza siê tereny, okrelone symbolem NO pod przepompowniê cieków.
Zasiêg uci¹¿liwoci przepompowni winien znaleæ siê w granicach dzia³ki.
Wprowadziæ zieleñ izolacyjn¹ wokó³ dzia³ki.

2.

Ustalenia w zakresie ochrony rodowiska.
2.1. Teren objêty opracowaniem znajduje siê w otulinie Iñskiego Parku Krajobrazowego.
Obowi¹zuj¹ ograniczenia i zakazy zawarte w opracowanym Planie Ochrony Iñskiego Parku Krajobrazowego.
2.2. Ustala siê dla terenów objêtych zmianami planu:
 zakaz realizacji inwestycji szkodliwych dla rodowiska lub mog¹cych pogorszyæ stan rodowiska,
 zachowanie istniej¹cego drzewostanu lub jego wymiana,
 zachowanie istniej¹cej konfiguracji terenu,
 wzbogacenie rodowiska poprzez wprowadzenie zieleni na tereny dzia³ek,
 zakaz realizacji zabudowy kubaturowej w pamie 100 m wzd³u¿ brzegu jeziora,
 pas przybrze¿ny o szerokoci min. 50 m zachowaæ jako ogólnodostêpny, zakaz grodzenia terenu,
 ograniczenie wysokoci zabudowy do 2,5 kondygnacji, zalecane wysokie dachy,
 obiekty o wysokim standardzie winny byæ wkomponowane w teren, zakaz zabudowy wierzcho³ków
wzniesieñ.

3.

Ustalenia w zakresie komunikacji.
3.1. Oznacza siê na rysunku planu drogi dojazdowe wewnêtrzne symbolami:
KG  droga wewnêtrzna g³ówna  szer. w liniach rozgraniczaj¹cych 12 m,
KD  droga wewnêtrzna dojazdowa  szer. w liniach rozgraniczaj¹cych 10 m,
 ci¹gi piesze  szer. w liniach rozgraniczaj¹cych  5 m.
3.2. Ustala siê nieprzekraczalne linie zabudowy:
 5 m od linii rozgraniczenia dróg wewnêtrznych dojazdowych,
 10 m od linii rozgraniczenia:
 drogi powiatowej,
 drogi wewnêtrznej g³ównej,
 drogi dojazdowej dla dzia³ek z us³ugami.
3.3. Ustala siê:
 zakaz wjazdu na tereny dzia³ek zabudowy letniskowej z drogi powiatowej,
 zabezpieczenie miejsc parkingowych na terenach poszczególnych dzia³ek,
 przewidzieæ miejsca dla autobusów na projektowanym parkingu.

4.

Ustalenia w zakresie in¿ynierii.
4.1. W zakresie zaopatrzenia w wodê ustala siê:
 zaopatrzenie w wodê z istniej¹cego ujêcia w Cieszynie,
 przy³¹czenie nowych obiektów na warunkach dysponenta sieci,
 budowê awaryjnych studni publicznych zgodnie z Zarz¹dzeniem nr 2 MGPiB z dnia 21 wrzenia 1995 r.,
poprzedzone rozpoznaniem hydrogeologicznym,
 budowê hydrantów p.po¿. na g³ównej magistrali wodoci¹gowej.
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4.2. W zakresie odprowadzenia cieków ustala siê:
 odprowadzenie cieków sanitarnych projektowan¹ grawitacyjno-t³oczn¹ kanalizacj¹ do projektowanej
oczyszczalni cieków,
 wody opadowe z g³ównych ci¹gów komunikacyjnych odprowadzone bêd¹ projektowan¹ kanalizacj¹
deszczow¹ do rowu melioracyjnego,
 wyloty kolektorów deszczowych wyposa¿yæ w urz¹dzenia podczyszczaj¹ce.
Do czasu realizacji kanalizacji i oczyszczalni cieków dopuszcza siê budowê zbiorników bezodp³ywowych.
4.3. W zakresie regulacji stosunków wodnych ustala siê:
 podpiêtrzenie wód jeziora Wowin do rzêdnej 78,50 m n.p.w.,
 utrzymanie funkcji i przebieg istniej¹cych rowów melioracyjnych,
 przejcia rowów pod projektowanymi ci¹gami komunikacyjnymi wyposa¿yæ w przepusty.
4.4. W zakresie zaopatrzenia w energiê elektryczn¹ ustala siê:
 zasilanie obszaru opracowania z projektowanej stacji transformatorowej typu miejskiego 15/0,4 kV,
 zasilanie stacji 15/0,4 kV projektowan¹ lini¹ napowietrzn¹ 15 kV od istniej¹cej linii napowietrznej,
 zasilanie poszczególnych obiektów na poziomie niskich napiêæ lini¹ kablow¹ w ci¹gach komunikacyjnych,
 wprowadza siê owietlenie ci¹gów komunikacyjnych zasilaniem kablowym.
4.5. W zakresie usuwania odpadów ustala siê:
 miejski system gromadzenia odpadów z wywo¿eniem na wysypisko gminne.
Zaleca siê wprowadzenie systemu segregacji odpadów u ród³a.
4.6. W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala siê:
 zasilanie obszaru projektowanym gazoci¹giem redniego cinienia,
 zasilanie obiektów poprzez reduktory nacienne.
Do czasu realizacji gazoci¹gu przewodowego  zasilanie w gaz bezprzewodowy.
4.7. W zakresie obs³ugi telekomunikacyjnej ustala siê:
 obs³uga terenu poprzez istniej¹c¹ centralê w Cieszynie projektowanymi kablami doziemnymi;
 obszar opracowania znajduje siê w zasiêgu telefonii komórkowej.
4.8. W zakresie zaopatrzenia w ciep³o ustala siê indywidualne ród³a ciep³a.
Zaleca siê paliwa najmniej uci¹¿liwe dla otoczenia.
5.

Dokonuje siê zmiany przeznaczenia gruntów na cele nierolnicze i nielene:
 2,15 ha gruntów rolnych V kl., pochodzenia organicznego,
 0,44 ha gruntów lenych Ls VI,
pod funkcje turystyczne.
§ 4.
Przepisy koñcowe

1.

Uchyla siê uchwa³ê Rady Miejskiej w Wêgorzynie Nr IX/33/94 z dnia 29 listopada 1994 r. w sprawie planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Wêgorzyno, na obszarze objêtym niniejsz¹ zmian¹.

2.

Zgodnie z art. 10 ust. 3, art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym ustala siê jednorazow¹ op³atê za
wzrost wartoci nieruchomoci w wysokoci:
 dla zabudowy letniskowej  30 %,
 dla zabudowy letniskowej z us³ugami  30 %,
 dla orodków kempingowych  30 %,
 dla terenu pola namiotowego  15 %,
 dla terenów ogólnodostêpnych (komunikacja, zieleñ, pla¿a) i terenów lokalizacji infrastruktury technicznej
(stacja trafo, przepompownia)  0 %.

3.

Wykonanie niniejszej uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta w Wêgorzynie.

4.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Zachodniopomorskiego.
PRZEWODNICZ¥CY RADY
Zbigniew Sobczyk
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Za³¹cznik do uchwa³y Nr XVI/169/99
Rady Miejskiej w Wêgorzynie
z dnia 29 grudnia 1999 r.
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INFORMACJA
Urzêdu Regulacji Energetyki
o decyzji Prezesa URE Nr PCC/355/S/220/U/3/99 i OCC/100/S/220/U/3/99
z dnia 17 grudnia 1999 r.
W dniu 17 grudnia 1999 r. za zgod¹ Przedsiêbiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. z siedzib¹ przy ulicy
Przemys³owej 7, 74-320 Barlinek postanowiono wykreliæ punkt dotycz¹cy standardów jakociowych w koncesji
na przesy³anie i dystrybucjê ciep³a oraz obrót ciep³em.
Uzasadnienie:
Przedsiêbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Barlinku zaakceptowa³o proponowan¹ przez Prezesa Urzêdu Regulacji
Energetyki zmianê decyzji koncesyjnej, polegaj¹c¹ na wykreleniu punktu dotycz¹cego obowi¹zku opracowania
i przedstawienia do zatwierdzenia Prezesowi URE standardów jakociowych prowadzonej dzia³alnoci maj¹cych na celu
w³aciw¹ obs³ugê odbiorców.
W wietle przepisów § 34, 36 i 37 rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 lipca 1998 r. w sprawie szczegó³owych
warunków przy³¹czenia podmiotów do sieci ciep³owniczych, pokrywania kosztów przy³¹czenia, obrotu ciep³em,
wiadczenia us³ug przesy³owych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardów jakociowych obs³ugi odbiorców
(Dz. U. Nr 100, poz. 642), zawarcie w koncesji omawianego warunku by³o zbêdne.
Na podstawie art. 155 ustawy  Kodeks postêpowania administracyjnego (Dz. U. z 1980 r. Nr 9, poz. 26 z pón. zm.)
w zwi¹zku z art. 30 ustawy  Prawo energetyczne (Dz. U. z 1997 r. Nr 54, poz. 348 z pón. zm.) Prezes Urzêdu Regulacji
Energetyki postanowi³ zmieniæ swoj¹ decyzjê z dnia 26 padziernika 1998 r. nr PCC/355/220/U/1/98/AS oraz
OCC/100/220/U/1/98/AS w sprawie udzielenia koncesji z urzêdu.
DYREKTOR BIURA
Komunikacji Spo³ecznej i Informacji
Olgierd Sz³apczyñski
Poz. 109
INFORMACJA
Urzêdu Regulacji Energetyki
o decyzji Prezesa URE Nr PCC/244/S/1379/U/3/99 i OCC/76/S/1379/U/3/99
z dnia 17 grudnia 1999 r.
W dniu 17 grudnia 1999 r. za zgod¹ Stoczni Szczeciñskiej S. A. z siedzib¹ przy ulicy Hutniczej 1, 71-642 Szczecin
postanowiono wykreliæ punkt dotycz¹cy standardów jakociowych w koncesji na przesy³anie i dystrybucjê ciep³a oraz
obrót ciep³em.
Uzasadnienie:
Stocznia Szczeciñska S. A. w Szczecinie zaakceptowa³a proponowan¹ przez Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki zmianê
decyzji koncesyjnej, polegaj¹c¹ na wykreleniu punktu dotycz¹cego obowi¹zku opracowania i przedstawienia do
zatwierdzenia Prezesowi URE standardów jakociowych prowadzonej dzia³alnoci maj¹cych na celu w³aciw¹ obs³ugê
odbiorców.
W wietle przepisów § 34, 36 i 37 rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 lipca 1998 r. w sprawie szczegó³owych
warunków przy³¹czenia podmiotów do sieci ciep³owniczych, pokrywania kosztów przy³¹czenia, obrotu ciep³em,
wiadczenia us³ug przesy³owych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardów jakociowych obs³ugi odbiorców
(Dz. U. Nr 100, poz. 642), zawarcie w koncesji omawianego warunku by³o zbêdne.
Na podstawie art. 155 ustawy  Kodeks postêpowania administracyjnego (Dz. U. z 1980 r. Nr 9, poz. 26 z pón. zm.)
w zwi¹zku z art. 30 ustawy  Prawo energetyczne (Dz. U. z 1997 r. Nr 54, poz. 348 z pón. zm.) Prezes Urzêdu Regulacji
Energetyki postanowi³ zmieniæ swoj¹ decyzjê z dnia 9 padziernika 1998 r. nr PCC/244/1379/U/2/98/PK oraz
OCC/76/1379/U/2/98/PK w sprawie udzielenia koncesji z urzêdu.
DYREKTOR BIURA
Komunikacji Spo³ecznej i Informacji
Olgierd Sz³apczyñski
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