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UCHWA£A NR XXXVI/279/01
Rady Miasta Szczecinek

z dnia 30 pa�dziernika 2001 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu �WIATRACZNA-I�
w Szczecinku.

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, Nr 111, poz. 1279; z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157, Nr 120, poz. 1268;
z 2001 r. Nr 14, poz. 124, Nr 100, poz. 1085) Rada Miasta Szczecinek uchwala, co nastêpuje:

§ 1.

Zgodnie z uchwa³¹ Nr XVI/99/99 Rady Miejskiej w Szczecinku z dnia 29 pa�dziernika 1999 r. w sprawie przyst¹pienia
do sporz¹dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru po³o¿onego w Szczecinku przy
ul. Wiatracznej, 1-go Maja, Zielonej i Marii Konopnickiej wraz z ul. Marii Konopnickiej oraz z czê�ci¹ ul. Wiatracznej

Poz. 1616 - 1617



� 5468 �
Dziennik Urzêdowy
Województwa Zachodniopomorskiego Nr 54
.

uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu �WIATRACZNA-I� w Szczecinku, obejmuj¹cy
obszar oznaczony na rysunku planu 1:1000, stanowi¹cym za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.

§ 2.

1. Integraln¹ czê�ci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu �Wiatraczna-I�
w Szczecinku opracowany skali 1:1000.

2. Na rysunku planu ustalono nastêpuj¹ce elementy:
1) granice opracowania planu,
2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach,
3) funkcje terenu,
4) obszar rehabilitacji istniej¹cej zabudowy i infrastruktury technicznej,
5) nieprzekraczalne i �ci�le okre�lone linie zabudowy,
6) budynki przeznaczone do rozbiórki,
7) projektowane granice dzia³ek,
8) projektowane parcele.

§ 3.

Ustala siê podzia³ obszaru planu, o którym mowa w § 1, na 14 terenów okre�lonych na rysunku planu liniami
rozgraniczaj¹cymi i oznaczonymi nastêpuj¹cymi symbolami: 1MN1, 2ZD, 3MN1, 4MM, 5MW1, 6PU, 7KS1, 8KS1,
9KUI, 10KUd, 11KUd, 12KUI, 13TE3 i 14MW1.

§ 4.

Obowi¹zuj¹ce ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem 1MN1 o powierzchni 1,54 ha:

1. Funkcja podstawowa - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostoj¹ca.

2. Funkcje uzupe³niaj¹ce - us³ugi nieuci¹¿liwe wbudowane, max 30% pow. u¿ytkowej funkcji podstawowej.

3. Stan prawny terenu:
1) na terenie zaprojektowano 15 samodzielnych parceli oraz dzia³kê przeznaczon¹ pod funkcjê ci¹gu pieszo-

jezdnego (drogi wewnêtrznej) stanowi¹c¹ wspó³w³asno�æ projektowanych parcel Nr 1÷14,
2) projekt podzia³u przedstawiono na rysunku planu

4. Warunki urbanistyczne:
1) dopuszczalna pow. zabudowy nieruchomo�ci - maksymalnie 30% pow. dzia³ki
2) linie zabudowy - okre�lono na rysunku planu,
3) dla projektowanych parcel Nr 12, 13 i 14 dopuszcza siê lokalizacjê obiektów towarzysz¹cych w odleg³o�ci

4,0 m od granicy z terenem parkingu 7KS1,
4) dopuszczalne obiekty towarzysz¹ce - gara¿, budynek gospodarczy; wolnostoj¹ce lub dobudowane; dopuszczalne

jest lokalizowanie na granicy dzia³ki za zgod¹ s¹siada,
5) dopuszczalna wys. zabudowy -1,5 kondygnacji (parter + poddasze u¿ytkowe), dotyczy równie¿ obiektów

towarzysz¹cych
6) nachylenie po³aci dachowej - 30o÷50o.

5. Zasady obs³ugi infrastruktury:
1) komunikacja:

a) dojazd do poszczególnych parceli Nr 1÷14 z drogi 9KUI poprzez projektowany ci¹g pieszo-jezdny (drogê
wewnêtrzn¹)

b) dojazd do parceli Nr 15 z drogi 9KUI lub 10KUd,
c) nale¿y zapewniæ parkowanie samochodów na dzia³ce,

2) woda:
a) doprowadzenie wody do parcel Nr 1÷15 z wodoci¹gu w drodze 9KUI,
b) alternatywa dla parcel Nr 11÷15 - doprowadzenie wody z drogi 10KUd i parkingu 7KS1,

3) gaz - doprowadzenie gazu do parcel Nr 1÷15 z projektowanego gazoci¹gu w drodze 9KUI,
4) ogrzewanie:

a) indywidualne ogrzewanie gazowe,
b) alternatywa - budowa sieci cieplnej,
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5) �cieki sanitarne:
a) odprowadzenie �cieków sanitarnych z parcel Nr 1÷15 do kanalizacji sanitarnej w drodze 9KUI,
b) alternatywa dla parcel Nr 11÷15 - odprowadzenie �cieków do kanalizacji sanitarnej w drodze 10KUd

i parkingu 7KS1,
6) wody opadowe:

a) odprowadzenie wód opadowych z parcel Nr 1÷15 do kanalizacji deszczowej w drodze 9KUI,
b) alternatywa - odprowadzenie powierzchniowe,
c) nale¿y opracowaæ kompleksowy projekt regulacji stosunków wodnych,

7) energia elektryczna - z projektowanej sieci kablowej nn 0,4 kV z istniej¹cej stacji transformatorowej 15/0,4 kV
�1-go Maja�,

8) utylizacja odpadów sta³ych - wywóz na komunalne wysypisko �mieci.

6. Ustalenia z zakresu ochrony �rodowiska - utrzymaæ min. 40% terenu z zieleni¹ biologicznie czynn¹.

7. Stawka procentowa jednorazowej op³aty za wzrost warto�ci nieruchomo�ci:
1) dla parcel Nr 1÷14 � 20%,
2) dla parceli Nr 15 � 0%.

8. Inne ustalenia - przed przyst¹pieniem do projektów poszczególnych parceli nale¿y wykonaæ projekt budowlany
sieci uzbrojenia technicznego dla ca³ego zespo³u zabudowy (w tym systemu melioracji).

§ 5.

Obowi¹zuj¹ce ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem 2ZD o powierzchni 0,35 ha:

1. Funkcja podstawowa - istniej¹ce ogrody dzia³kowe.

2. Funkcje uzupe³niaj¹ce - wyklucza siê.

3. Stan prawny terenu - utrzymuje siê stan istniej¹cy.

4. Warunki urbanistyczne:
1) dopuszczalna pow. zabudowy altan - 25 m2,
2) dopuszczalne obiekty towarzysz¹ce - wyklucza siê,
3) dopuszczalna wys. zabudowy - 5,0 m,
4) nachylenie po³aci dachowej - 30o÷50o.

5. Zasady obs³ugi infrastruktury:
1) komunikacja:

a) dojazd z parkingu 7KS,
b) utrzymanie istniej¹cego dojazdu przez teren 14MW1 z drogi 11KUd,
c) do obs³ugi ogródków dzia³kowych przewidziano parking 7KS1,

2) woda - doprowadzenie wody z wodoci¹gu w parkingu 7KS1,
3) utylizacja odpadów sta³ych - wywóz na komunalne wysypisko �mieci,

6. stawka procentowa jednorazowej op³aty za wzrost warto�ci nieruchomo�ci - 0%.

§ 6.

Obowi¹zuj¹ce ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem 3MN1 o powierzchni 0,35 ha:

1. Funkcja podstawowa - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostoj¹ca.

2. Funkcje uzupe³niaj¹ce - us³ugi nieuci¹¿liwe wbudowane, maksymalnie 30% pow. u¿ytkowej funkcji podstawowej.

3. Stan prawny terenu:
1) na terenie zaprojektowano 3 samodzielne parcele Nr 16÷18,
2) projekt podzia³u przedstawiono na rysunku planu.

4. Warunki urbanistyczne:
1) dopuszczalna pow. zabudowy nieruchomo�ci - maksymalnie 30% pow. dzia³ki
2) linie zabudowy:

a) okre�lono na rysunku planu,
b) dla projektowanej parceli Nr 18 dopuszcza siê lokalizacjê obiektów towarzysz¹cych w odleg³o�ci 4,0 m

od granicy z terenem parkingu 7KS1,
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3) dopuszczalne obiekty towarzysz¹ce - gara¿, budynek gospodarczy; wolnostoj¹ce lub dobudowane; dopuszczalne
jest lokalizowanie na granicy dzia³ki za zgod¹ s¹siada,

4) dopuszczalna wys. zabudowy -1,5 kondygnacji (parter + poddasze u¿ytkowe), dotyczy równie¿ obiektów
towarzysz¹cych,

5) nachylenie po³aci dachowej - 30o÷50o.

5. Zasady obs³ugi infrastruktury:
1) komunikacja:

a) dojazd do parcel Nr 16-M8 z drogi 10KUd,
b) nale¿y zapewniæ parkowanie samochodów na dzia³ce,

2) woda - doprowadzenie wody do parcel Nr 16÷18 z wodoci¹gu w drodze 10KUd,
3) gaz - doprowadzenie gazu do parcel Nr 16÷18 z projektowanego gazoci¹gu w drodze 10KUd,
4) ogrzewanie:

a) indywidualne ogrzewanie gazowe,
b) alternatywa - z sieci cieplnej,

5) �cieki sanitarne - odprowadzenie �cieków sanitarnych z parcel Nr 16÷18 do kanalizacji sanitarnej w drodze
10KUd,

6) wody opadowe:
a) odprowadzenie wód opadowych z parcel Nr 16÷18 do kanalizacji deszczowej w drodze 9KUI poprzez

drogê 10KUd,
b) alternatywa - odprowadzenie powierzchniowe,

7) energia elektryczna - z projektowanej sieci kablowej nn 0,4 kV z istniej¹cej stacji transformatorowej 15/0,4 kV
�1-go Maja�,

8) utylizacja odpadów sta³ych - wywóz na komunalne wysypisko �mieci.

6. Ustalenia z zakresu ochrony �rodowiska - utrzymaæ min 50% terenu z zieleni¹ biologicznie czynn¹.

7. Stawka procentowa jednorazowej op³aty za wzrost warto�ci nieruchomo�ci - 0%.

§ 7.

Obowi¹zuj¹ce ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem 4MM o powierzchni 0,78 ha:

1. Funkcja podstawowa - zabudowa mieszkaniowa mieszana (oznacza zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ oraz
obiekty us³ugowe i drobnej wytwórczo�ci, które nie zak³óc¹ funkcji mieszkaniowej).

2. Funkcje uzupe³niaj¹ce - wyklucza siê.

3. Stan prawny terenu:
1) na terenie zaprojektowano 3 samodzielne parcele Nr 21, 22 i 23,
2) projekt podzia³u przedstawiono na rysunku planu.

4. Warunki urbanistyczne:
1) dopuszczalna pow. zabudowy nieruchomo�ci - maksymalnie 30% pow. dzia³ki,
2) linie zabudowy - okre�lono na rysunku planu,
3) dopuszczalne obiekty towarzysz¹ce - gara¿, budynek gospodarczy; wolnostoj¹ce lub dobudowane; dopuszczalne

jest lokalizowanie na granicy dzia³ki za zgod¹ s¹siada,
4) dopuszczalna wys. zabudowy -1,5 kondygnacji (parter + poddasze u¿ytkowe); dotyczy równie¿ obiektów

towarzysz¹cych,
5) nachylenie po³aci dachowej - 30o÷50o.

5. Zasady obs³ugi infrastruktury:
1) komunikacja:

a) dojazd do parcel Nr 21 i 23 z drogi 9KUI,
b) dojazd do parceli Nr 22 z ul. 1-go Maja,
c) nale¿y zapewniæ parkowanie samochodów na dzia³ce,

2) woda:
a) doprowadzenie wody do parcel Nr 21 i 23 z wodoci¹gu w drodze 9KUI,
b) doprowadzenie wody do parceli Nr 22 z wodoci¹gu w ul. 1-go Maja,
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3) gaz:
a) doprowadzenie gazu do parcel Nr 21 i 23 z projektowanego gazoci¹gu w drodze 9KUI,
b) doprowadzenie gazu do parceli Nr 22 z projektowanego gazoci¹gu w ul. 1-go Maja,

4) ogrzewanie:
a) indywidualne ogrzewanie gazowe,
b) alternatywa - budowa sieci cieplnej,

5) �cieki sanitarne:
a) odprowadzenie �cieków z parcel Nr 21 i 23 do kanalizacji sanitarnej w drodze 9KUI,
b) odprowadzenie �cieków z parceli Nr 22 do kanalizacji sanitarnej w ul. 1-go Maja,

6) wody opadowe:
a) odprowadzenie wód opadowych z parcel Nr 21 i 23 do kanalizacji deszczowej w drodze 9KUI,
b) odprowadzenie wód opadowych z parceli Nr 22 do kanalizacji deszczowej w ul. 1-go Maja,
c) alternatywa - odprowadzenie powierzchniowe,

7) energia elektryczna - z projektowanej sieci kablowej nn 0,4 kV z istniej¹cej stacji transformatorowej 15/0,4 kV
�1-go Maja�,

8) utylizacja odpadów sta³ych - wywóz na komunalne wysypisko �mieci.

6. Ustalenia z zakresu ochrony �rodowiska - utrzymaæ minimalnie 35% terenu z zieleni¹ biologicznie czynn¹

7. Stawka procentowa jednorazowej op³aty za wzrost warto�ci nieruchomo�ci:
1) dla parcel nr 23 � 20%
2) dla parcel nr 21 i 22 � 0%

8. Inne ustalenia - wyklucza siê lokalizacjê inwestycji zaliczanych do szkodliwych oraz mog¹cych pogorszyæ stan
�rodowiska.

§ 8.

Obowi¹zuj¹ce ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem 5MW1 o powierzchni 0,71 ha:

1. Funkcja podstawowa - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna niska.

2. Funkcje uzupe³niaj¹ce - us³ugi nieuci¹¿liwe wbudowane w funkcjê podstawow¹, nie okre�la siê proporcji w stosunku
do funkcji podstawowej.

3. Stan prawny terenu:
1) na terenie okre�lono 12 samodzielnych parcel Nr 24÷35,
2) projekt podzia³u przedstawiono na rysunku planu,

4. Warunki urbanistyczne:
1) linie zabudowy:

a) okre�lono na rysunku planu (na terenie 5MW1 linie zabudowy nie dotycz¹ obiektów towarzysz¹cych)
b) na parceli Nr 26 przewidziano zabudowê plombow¹ - dobudowa do �ciany szczytowej budynku na parceli

Nr 27; wyklucza siê rozbudowê istniej¹cego budynku,
c) na parceli Nr 28 przewidziano zabudowê plombow¹ - dobudowa do �ciany szczytowej budynku na parceli

Nr 29,
2) dopuszczalne obiekty towarzysz¹ce - gara¿, budynek gospodarczy; wolnostoj¹ce lub dobudowane, dopuszczalne

jest lokalizowanie na granicy dzia³ki za zgod¹ s¹siada,
3) dopuszczalna wys. zabudowy:

a) dla obiektów funkcji podstawowej i uzupe³niaj¹cej - 2,5 kondygnacji (parter, piêtro + poddasze u¿ytkowe),
b) dla obiektów towarzysz¹cych - 1,5 kondygnacji (parter + poddasze u¿ytkowe),

4) nachylenie po³aci dachowej - nawi¹zuj¹ce do s¹siaduj¹cej zabudowy,
5) obszar rehabilitacji zabudowy i infrastruktury technicznej:

a) budynki po³o¿one przy ul. Zielonej Nr 15, 19,21, 23, 25, 27, 29131 jako dobra kultury podlegaj¹ ochronie
konserwatorskiej w zakresie okre�lonym przepisami szczególnymi,

b) istniej¹c¹ zabudowê nale¿y zmodernizowaæ, wprowadzaj¹c wspó³czesne wyposa¿enie techniczne,
c) nale¿y zachowaæ bry³y istniej¹cych budynków i wystroje elewacji (brakuj¹ce elementy wystroju elewacji

nale¿y uzupe³niæ),
d) w budynkach istniej¹cych zabrania siê zmiany oryginalnych kszta³tów otworów okiennych z wyj¹tkiem

okien parteru adaptowanych na witryny,
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e) w projektach adaptacji parterów na lokale u¿ytkowe ustala siê obowi¹zek przedstawienia rozwi¹zania
ca³ej elewacji, wykluczaj¹cego zak³ócenie oryginalnej kompozycji przebudowywanej elewacji,

f) w budynkach projektowanych zabrania siê wykonywania okien o podziale innym ni¿ symetryczny, wzglêdem
ich osi pionowej,

g) w budynkach projektowanych ustala siê minimalne wysoko�ci netto kondygnacji: parteru - 3,0 m oraz
pierwszego piêtra - 2,7 m,

h) kolorystyki budynków powinny byæ komponowane z dwóch pastelowych kolorów.

5. Zasady obs³ugi infrastruktury:
1) komunikacja:

a) dojazd do parcel nr 24÷33 z ul. Zielonej,
b) dojazd do parcel Nr 34 i 35 z drogi 11 KUd,
c) nale¿y zapewniæ parkowanie samochodów na dzia³ce,

2) woda - doprowadzenie wody z wodoci¹gu w ul. Zielonej,
3) gaz - doprowadzenie gazu z gazoci¹gu w ul. Zielonej,
4) ogrzewanie:

a) indywidualne ogrzewanie gazowe,
b) alternatywa - budowa miejskiej sieci cieplnej,

5) �cieki sanitarne - do kanalizacji sanitarnej w ul. Zielonej,
6) wody opadowe - do kanalizacji deszczowej w ul. Zielonej,
7) energia elektryczna - istniej¹ca sieæ kablowa nn 0,4 kV w ul. Zielonej,
8) utylizacja odpadów sta³ych - wywóz na komunalne wysypisko �mieci.

6. Ustalenia z zakresu ochrony �rodowiska:
1) nale¿y sukcesywnie likwidowaæ ogrzewanie piecowe,
2) nale¿y wprowadzaæ zieleñ rekreacyjn¹.

7. Stawka procentowa jednorazowej op³aty za wzrost warto�ci nieruchomo�ci - 0%.

§ 9.

Obowi¹zuj¹ce ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem 6PU o powierzchni 0,72 ha:

1. Funkcja podstawowa - teren dzia³alno�ci produkcyjno-us³ugowej (inwestycje nie zaliczane do szkodliwych ani
mog¹cych pogorszyæ stan �rodowiska).

2. Funkcje uzupe³niaj¹ce - zabudowa mieszkaniowa zwi¹zana z funkcj¹ podstawow¹ (np. mieszkanie w³a�ciciela,
pokoje go�cinne).

3. Stan prawny terenu - docelowe granice nieruchomo�ci (nr 20) stanowi na rysunku planu granica terenu 6PU.

4. warunki urbanistyczne:
1) linie zabudowy - okre�lono na rysunku planu,
2) dopuszczalna wys. zabudowy - 3 kondygnacje.

5. Zasady obs³ugi infrastruktury:
1) komunikacja:

a) dojazd z ul. 1-go Maja i drogi 9KUI,
b) nale¿y zapewniæ parkowanie samochodów na dzia³ce,

2) woda - z wodoci¹gu w drodze 9KUI lub z wodoci¹gu w ul. 1-go Maja,
3) gaz - z gazoci¹gu w ul. 1-go Maja,
4) ogrzewanie:

a) indywidualne ogrzewanie gazowe,
b) alternatywa - z miejskiej sieci cieplnej,

5) �cieki sanitarne - odprowadzenie �cieków sanitarnych do kanalizacji sanitarnej w drodze 9KUI lub w ul. 1-go Maja,
6) wody opadowe - do kanalizacji deszczowej w drodze 9KU1 lub w ul. 1-go Maja,
7) energia elektryczna - z projektowanej sieci kablowej nn 0,4 kV z istniej¹cej stacji transformatorowej 15/0,4 kV

�1-go Maja�,
8) utylizacja odpadów sta³ych - wywóz na komunalne wysypisko �mieci.
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6. Ustalenia z zakresu ochrony �rodowiska:
a) uci¹¿liwo�æ funkcji podstawowej musi siê zawieraæ w granicach terenu 6PU,
b) granice terenu nale¿y obsadziæ zieleni¹ zimozielon¹.

7. Stawka procentowa jednorazowej op³aty za wzrost warto�ci nieruchomo�ci - 0%.

§ 10.

Obowi¹zuj¹ce ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem 7KS1 o powierzchni 0,09 ha:

1. Funkcja podstawowa - parking dla samochodów osobowych.

2. Funkcje uzupe³niaj¹ce - zieleñ izolacyjna.

3. Stan prawny terenu:
1) projektowane granice stanowi na rysunku planu linia rozgraniczaj¹ca teren 7KS1,
2) nale¿y ustanowiæ s³u¿ebno�æ gruntow¹ dojazdu do terenu 2ZD.

4. Warunki urbanistyczne:
1) ilo�æ miejsc postojowych - maksymalnie 30 stanowisk
2) miejsca dla osób niepe³nosprawnych - minimalnie 2 stanowiska
3) dopuszczalne obiekty towarzysz¹ce - wyklucza siê

5. Zasady obs³ugi infrastruktury:
1) komunikacja - dojazd z drogi 10KUd
2) wody opadowe - do kanalizacji deszczowej w drodze 9KUI
3) energia elektryczna - z projektowanej sieci kablowej nn 0,4 kV ze stacji transformatorowej 15/0,4kV

�1-go Maja�

6. Ustalenia z zakresu ochrony �rodowiska:
1) miejsca postojowe nale¿y wykonaæ z kostki a¿urowej lub innych elementów umo¿liwiaj¹cych utrzymanie trawy
2) granice terenu obsadziæ zieleni¹ ¿ywop³otow¹, zimozielon¹

7. Stawka procentowa jednorazowej op³aty za wzrost warto�ci nieruchomo�ci - 0%

8. Inne ustalenia:
1) nale¿y zapewniæ dojazd do terenu 2ZD,
2) w projekcie budowlanym nale¿y uwzglêdniæ modernizacjê istniej¹cego wodoci¹gu Ø300.

§ 11.

Obowi¹zuj¹ce ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem 8KS1 o powierzchni 0,29 ha:

1. Funkcja podstawowa - parking dla samochodów osobowych.

2. Funkcje uzupe³niaj¹ce:
1) zieleñ izolacyjna,
2) �cie¿ka rowerowa dwukierunkowa ³¹cz¹ca drogê 9KUI z ul. Zielon¹.

3. Stan prawny terenu:
1) projektowane granice stanowi na rysunku planu linia rozgraniczaj¹ca teren 8KS1,
2) nale¿y ustanowiæ s³u¿ebno�æ gruntow¹ dojazdu do terenu 13TE3.

4. Warunki urbanistyczne:
1) ilo�æ miejsc postojowych - maksymalnie 45 stanowisk,
2) miejsca dla osób niepe³nosprawnych - minimalnie 3 stanowiska,
3) dopuszczalne obiekty towarzysz¹ce - wyklucza siê.

5. Zasady obs³ugi infrastruktury:
1) komunikacja - dojazd z drogi 9KUI i 10KUd
2) wody opadowe - do kanalizacji deszczowej w drodze 9KUI
3) energia elektryczna - z projektowanej sieci kablowej nn 0,4 kV ze stacji transformatorowej 15/0,4 kV

�1-go Maja�.

6. Ustalenia z zakresu ochrony �rodowiska:
1) miejsca postojowe nale¿y wykonaæ z kostki a¿urowej lub innych elementów umo¿liwiaj¹cych utrzymanie trawy,
2) granice terenu obsadziæ zieleni¹ ¿ywop³otow¹, zimozielon¹,
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7. Stawka procentowa jednorazowej op³aty za wzrost warto�ci nieruchomo�ci - 0%.

8. Inne ustalenia:
1) nale¿y zapewniæ dojazd do terenu 13TE3,
2) w projekcie budowlanym nale¿y uwzglêdniæ modernizacjê istniej¹cego wodoci¹gu Ø300.

§ 12.

Obowi¹zuj¹ce ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem 9KUI o powierzchni 0,30 ha:

1. Funkcja podstawowa - droga lokalna, publiczna.

2. Funkcje uzupe³niaj¹ce - �cie¿ka rowerowa dwukierunkowa.

3. Stan prawny terenu - projektowane granice stanowi na rysunku planu linia rozgraniczaj¹ca teren 9KUI.

4. warunki urbanistyczne:
1) szeroko�æ w liniach rozgraniczaj¹cych - 12,0 m, wg rysunku planu,
2) szeroko�æ jezdni - 6,0 m,
3) szeroko�æ chodnika - 2,0 m,
4) szeroko�æ �cie¿ki rowerowej - 2,0 m.

5. Zasady obs³ugi infrastruktury:
1) woda-istniej¹cy wodoci¹g,
2) gaz - budowa sieci gazowej,
3) ogrzewanie-budowa sieci cieplnej,
4) �cieki sanitarne - istniej¹ca kanalizacja sanitarna,
5) wody opadowe - istniej¹ca kanalizacja deszczowa,
6) energia elektryczna - sieæ elektroenergetyczna nn 0,4 kV istniej¹ca i projektowana z istniej¹cej stacji

transformatorowej 15/0,4kV �1-go Maja�.

6. stawka procentowa jednorazowej op³aty za wzrost warto�ci nieruchomo�ci - 0%.

§ 13.

Obowi¹zuj¹ce ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem 10KUd o powierzchni 0,16 ha:

1. Funkcja podstawowa - droga dojazdowa, publiczna.

2. Funkcje uzupe³niaj¹ce - �cie¿ka rowerowa dwukierunkowa.

3. Stan prawny terenu - projektowane granice stanowi na rysunku planu linia rozgraniczaj¹ca teren 10KUd.

4. Warunki urbanistyczne:
1) szeroko�æ w liniach rozgraniczaj¹cych - min.12,0 m, wg rysunku planu,
2) szeroko�æ jezdni - 6,0 m,
3) szeroko�æ chodnika - 2,0 m,
4) szeroko�æ �cie¿ki rowerowej - 2,0 m.

5. Zasady obs³ugi infrastruktury:
1) woda - istniej¹cy wodoci¹g (przeznaczony do modernizacji),
2) gaz - budowa sieci gazowej,
3) ogrzewanie - budowa sieci cieplnej (alternatywa),
4) �cieki sanitarne - istniej¹ca kanalizacja sanitarna,
5) wody opadowe - budowa kanalizacji deszczowej,
6) energia elektryczna - projektowana sieæ elektroenergetyczna nn 0,4 kV z istniej¹cej stacji transformatorowej

15/0,4kV �1-go Maja�.

6. Stawka procentowa jednorazowej op³aty za wzrost warto�ci nieruchomo�ci - 0%.

7. Inne ustalenia - na zakoñczeniu drogi nale¿y wykonaæ plac do zawracania samochodów o wymiarach 12,5x12,5 m.

§ 14.

Obowi¹zuj¹ce ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem 11KUd o powierzchni 0,05 ha:

1. Funkcja podstawowa - droga dojazdowa, publiczna.

2. Funkcje uzupe³niaj¹ce - wyklucza siê.
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3. Stan prawny terenu - projektowane granice stanowi na rysunku planu linia rozgraniczaj¹ca teren 11KUd.

4. Warunki urbanistyczne:
1) szeroko�æ w liniach rozgraniczaj¹cych - min.12,0 m, wg rysunku planu,
2) szeroko�æ jezdni - 6,0 m,
3) szeroko�æ chodnika-2,0 m.

5. Zasady obs³ugi infrastruktury:
1) woda - projektowany wodoci¹g od ul. Zielonej,
2) gaz - projektowany gazoci¹g od ul. Zielonej,
3) ogrzewanie - budowa sieci cieplnej (alternatywa),
4) �cieki sanitarne - istniej¹ca kanalizacja sanitarna,
5) wody opadowe - budowa kanalizacji deszczowej do ul. Zielonej,
6) energia elektryczna - projektowana sieæ elektroenergetyczna nn 0,4 kV z istniej¹cej stacji transformatorowej

15/0,4kV �1-go Maja�.

6. Stawka procentowa jednorazowej op³aty za wzrost warto�ci nieruchomo�ci - 0%.

7. Inne ustalenia - na zakoñczeniu drogi nale¿y wykonaæ plac do zawracania samochodów o wymiarach 12,5x12,5 m.

§ 15.

Obowi¹zuj¹ce ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem 12KUI o powierzchni 0,06 ha:

1. Funkcja podstawowa - poszerzenie drogi lokalnej, publicznej, ul. 1-go Maja.

2. Funkcje uzupe³niaj¹ce - �cie¿ka rowerowa dwukierunkowa.

3. Stan prawny terenu - projektowane granice stanowi na rysunku planu linia rozgraniczaj¹ca teren 12KU1.

4. Warunki urbanistyczne:
1) szeroko�æ w liniach rozgraniczaj¹cych - wg rysunku planu,
2) szeroko�æ �cie¿ki rowerowej - 2,0 m.

5. Zasady obs³ugi infrastruktury:
1) wody opadowe - do kanalizacji deszczowej w ul. 1-go Maja,
2) energia elektryczna - sieæ kablowa nn 0,4 kV istniej¹ca w ul. 1-go Maja.

6. Stawka procentowa jednorazowej op³aty za wzrost warto�ci nieruchomo�ci - 0%.

§ 16.

Obowi¹zuj¹ce ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem 13TE3 o powierzchni 0,004 ha:

1. Funkcja podstawowa -teren urz¹dzeñ elektroenergetycznych, istniej¹ca stacja transformatorowa �1-go Maja�.

2. Funkcje uzupe³niaj¹ce - wyklucza siê.

3. Stan prawny terenu - projektowane granice nieruchomo�ci (parcela Nr 19) stanowi na rysunku planu linia
rozgraniczaj¹ca teren 13TE3.

4. warunki urbanistyczne:
1) dopuszczalna pow. zabudowy - obiekt istniej¹cy, bez mo¿liwo�ci rozbudowy,
2) dopuszczalna wys. zabudowy - mo¿liwo�æ nadbudowy dachu spadzistego,
3) nachylenie po³aci dachowej - 30o÷50o.

5. Zasady obs³ugi infrastruktury:
1) komunikacja - dojazd od strony parkingu 13TE3,
2) wody opadowe - odprowadzenie istniej¹ce.

6. stawka procentowa jednorazowej op³aty za wzrost warto�ci nieruchomo�ci - 0%.

§ 17.

Obowi¹zuj¹ce ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem 14MW1 o powierzchni 0,04 ha:

1. Funkcja podstawowa - rezerwa terenu przeznaczona na poprawienie warunków zagospodarowania s¹siaduj¹cej
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej niskiej.

2. Funkcje uzupe³niaj¹ce - istniej¹cy dojazd do ogrodów dzia³kowych.
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3. Stan prawny terenu:
1) dzia³ka okre�lona liniami rozgraniczaj¹cymi teren 14MW1 nie stanowi samodzielnej nieruchomo�ci,
2) nale¿y ustanowiæ s³u¿ebno�æ gruntow¹ dojazdu do terenu 2ZD.

4. Warunki urbanistyczne:
1) wyklucza siê lokalizacjê zabudowy.
2) zagospodarowanie terenu zieleni¹ rekreacyjn¹.

5. stawka procentowa jednorazowej op³aty za wzrost warto�ci nieruchomo�ci - 0%.

§ 18.

Niezale¿nie od zasilania z sieci wodoci¹gowej nale¿y przewidzieæ zaopatrzenie ludno�ci w wodê z awaryjnych studni
publicznych zgodnie z przepisami szczególnymi.

§ 19.

Dokonuje siê zmiany przeznaczenia gruntów rolnych pochodzenia mineralnego na cele nierolnicze o ³¹cznej powierzchni
2,5964 ha.

§ 20.

Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta Szczecinek.

§ 21.

W granicach objêtych ustaleniami niniejszego planu traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego
miasta Szczecinka, zatwierdzony uchwa³¹ Nr XLI/281/93 Rady Miejskiej w Szczecinku z dnia 30 lipca 1993 r. (Dz. Urz.
Woj. Koszaliñskiego Nr 20).

§ 22.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Zachodnio-
pomorskiego.

PRZEWODNICZ¥CY RADY

Jerzy Musia³
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Za³¹cznik do uchwa³y Nr XXXVI/279/01
Rady Miasta Szczecinek

z dnia 30 pa�dziernika 2001 r. (poz. 1617)

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO SZCZECINEK - �WIATRACZNA-I�
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