Uchwała Nr XXVIII/404/08
Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia 24 września 2008 roku
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
„Kościuszki A” w Słupsku
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr
113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162,
poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203; z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175,
poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337; z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138
poz.974 i Nr 173 poz.1218) oraz art.20 ust.1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80, poz.717; z 2004r. Nr 6, poz.41,
Nr 141, poz.1492; z 2005r. Nr 113, poz.954, Nr 130, poz.1087; z 2006r. Nr 45, poz.319, Nr
225, poz.1635 z 2007r. Nr 127 poz.880), w związku z uchwałą Nr XX/264/08 Rady Miejskiej
w Słupsku z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego „Kościuszki” w Słupsku
Rada Miejska w Słupsku
uchwala co następuje:
Rozdział I
Przepisy ogólne
§1.
Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kościuszki” w
Słupsku, przyjmującą nazwę „Kościuszki A”, w granicach opracowania oznaczonych na
rysunku planu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. Ustalenia planu wyrażone są w
postaci zasad zagospodarowania terenu oraz rysunkiem planu.
§2.
1. Ustalenia planu wymienionego w §1 są zgodne z ustaleniami Studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Słupska.
2. W planie nie zapisano inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do
zadań własnych gminy.
§3.
Integralną część uchwały stanowią:
1) załącznik nr 1 – rysunek planu z wyrysem ze Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego miasta Słupska,
2) załącznik nr 2 – rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu
§4.
1. Obszar planu stanowi teren wydzielony liniami rozgraniczającymi, o sposobie
użytkowania i zagospodarowania zgodnym z rysunkiem planu.
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2. Wszystkie określenia zdefiniowane w planie należy rozumieć zgodnie z podaną definicją,
niezależnie od miejsca zastosowania w ustaleniach planu. W przypadku pozostałych
określeń użytych, a nie zdefiniowanych w planie, obowiązują definicje z aktów prawnych
obowiązujących w chwili uchwalania planu.
3. Wyjaśnienie określeń i pojęć użytych w niniejszym planie:
1) P l a n – ustalenia planu, o którym mowa w §1 niniejszej uchwały,
2) R y s u n e k p l a n u – rysunek planu na mapie w skali 1:1000, stanowiący załącznik
nr 1 do niniejszej uchwały,
3) G r a n i c e o p r a c o w a n i a – granice opracowania pokazane na rysunku planu,
4) T e r e n – obszar wydzielony liniami rozgraniczającymi o jednakowych zasadach
zagospodarowania, którego przeznaczenie zostało określone w odpowiedniej karcie
terenu, przeznaczony także pod sieci i urządzenia sieciowe infrastruktury technicznej
(w tym drogi i stacje przekaźnikowe telefonii komórkowej) oraz zieleń urządzoną
bądź krajobrazowo – ekologiczną,
5) P r z e z n a c z e n i e p o d s t a w o w e – przeznaczenie, które winno przeważać w
danej jednostce planu wyznaczonej liniami rozgraniczającymi,
6) P r z e z n a c z e n i e t o w a r z y s z ą c e – przeznaczenie towarzyszące przeznaczeniu
podstawowemu, uzupełniające i występujące w związku z przeznaczeniem
podstawowym, nie zaś jako odrębne mogące występować samodzielnie na danym
terenie,
7) N i e p r z e k r a c z a l n a l i n i a z a b u d o w y – linia ograniczająca obszar, na którym
dopuszcza się wznoszenie budynków. Linia ta nie dotyczy w szczególności:
balkonów, wykuszy, logii, gzymsów, okapów, zadaszeń nad wejściami, części
podziemnych obiektów budowlanych,
8) P o w i e r z c h n i a b i o l o g i c z n i e c z y n n a – powierzchnia terenu czynna
biologicznie w rozumieniu §3 pkt 22 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie,
9) P r z e p i s y s z c z e g ó l n e – przepisy obowiązujących ustaw wraz z aktami
wykonawczymi,
10) Z a b u d o w a u s ł u g o w a – zabudowa o charakterze usługowym, której
funkcjonowanie nie powoduje przekroczenia żadnego z parametrów dopuszczalnego
poziomu szkodliwych lub uciążliwych oddziaływań na środowisko poza zajmowanym
obiektem; nie jest źródłem uciążliwych lub szkodliwych odpadów; nie powoduje
nieodwracalnych zmian w środowisku przyrodniczym w obrębie zajmowanej działki;
w żaden inny znaczący sposób nie pogarsza warunków użytkowania terenów
sąsiadujących; w szczególności nie przekracza dopuszczalnego poziomu hałasu
zgodnie z obowiązującymi przepisami szczegółowymi; nie powoduje wibracji o
natężeniu oddziałującym szkodliwie na środowisko a zwłaszcza na zdrowie ludzi oraz
otaczające obiekty budowlane; nie powoduje powstawania promieniowania
niejonizującego, stwarzającego zagrożenie zdrowia i życia ludzi, uszkodzenie albo
zniszczenie środowiska; nie powoduje emisji substancji zanieczyszczających
powietrze atmosferyczne lub emisji nieprzyjemnych zapachów w ilościach
ponadnormatywnych,
11) U s t a w a – ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz.717, z późn. zm.)
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Rozdział II
Przedmiot ustaleń
§5.
Ustalenia ogólne dla całego obszaru planu obejmują:
1) przeznaczenie podstawowe i towarzyszące terenu,
2) ochronę i kształtowanie ładu przestrzennego,
3) ochronę środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego,
4) ochronę dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej,
5) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości,
6) obsługę w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej,
7) zasady tymczasowego zagospodarowania.
2. Ustalenia, o których mowa w art.15 ust. 2 i 3 ustawy, dla terenu objętego planem,
wyrażone są w formie karty terenu.
1.

Rozdział III
Ustalenia ogólne dla terenów objętych granicami planu
§6.
Przeznaczenie podstawowe i towarzyszące terenu.
Ustala się obszar objęty planem, oznaczony na rysunku planu numerem 01.1.U – teren
zabudowy usługowej.
2. W ramach zagospodarowania wyżej wymienionego terenu dopuszcza się ponadto
lokalizację:
1) obiektów i urządzeń o przeznaczeniu towarzyszącym przeznaczeniu podstawowemu,
2) wyodrębnionych terenów zieleni urządzonej w pasach drogowych,
3) urządzeń infrastruktury technicznej niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania
obiektów przeznaczenia podstawowego.
1.

§7.
Ochrona i kształtowanie ładu przestrzennego.
Elementami kształtującymi ład przestrzenny na obszarze objętym przedmiotowym planem są:
1) nieprzekraczalna linia zabudowy,
2) ustalenia w zakresie struktury funkcjonalno-przestrzennej obszaru planu zawarte na
rysunku planu,
3) ustalenia zawarte w karcie terenu.
§8.
Ochrona środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego.
1. Zakazuje się lokalizowania na obszarze planu inwestycji mogących znacząco oddziaływać
na środowisko, dla których, zgodnie z §2.1. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9
listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z
kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na
środowisko (Dz.U. Nr 257 poz. 2573 z późn. zm.), wymagane jest sporządzenie raportu o
oddziaływaniu na środowisko. Ewentualna uciążliwość prowadzonej działalności winna
zamykać się w granicach terenu do których prowadzący działalność posiada tytuł prawny.
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2. Wody opadowe lub roztopowe pochodzące z zanieczyszczonych i utwardzonych terenów
wymagają podczyszczenia w stopniu zapewniającym spełnienie wymagań
obowiązujących przepisów.
3. Dla obiektów wielkokubaturowych należy opracować dokumentację geologicznoinżynierskich warunków ich posadowienia.
4. Ustala się, że ustalone przedmiotowym planem funkcje i sposób ich realizacji w terenie
nie spowoduje:
1) przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu,
2) emisji substancji zanieczyszczających powietrze atmosferyczne w ilościach
ponadnormatywnych,
3) wystąpienia wibracji o natężeniu oddziałującym szkodliwie na środowisko, a zwłaszcza na
zdrowie ludzi oraz otaczające obiekty budowlane,
4) wystąpienia promieniowania niejonizującego, stwarzającego zagrożenie zdrowia i życia
ludzi, bądź uszkodzenia albo zniszczenia środowiska,
5) zrzutu ścieków, które mogłyby zakłócić istniejącą równowagę systemu ekologicznego
najbliższego otoczenia oraz wywołać pogorszenie jakości środowiska przyrodniczego
6) nie spowoduje wprowadzenie ograniczeń użytkowania terenów sąsiednich.
§9.
Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.
1. Na obszarze objętym planem występuje zabudowa historyczna - obiekt będący w
ewidencji konserwatorskiej, objęty ochroną zgodnie z ustaleniami planu zawartymi w
karcie terenu.
2. Obszar objęty planem należy do najistotniejszych dla historii miasta Słupska z okresu
przedlokacyjnego z uwagi między innymi na jego zawartość pradziejową, zasoby
wczesnośredniowieczne z VIII-XI w. Z wczesnośredniowieczną osadą związane jest
funkcjonalnie historyczne wzgórze – Góra Gliniana, której część znajduje się w granicach
planu.
3. W granicach planu wyznacza się dwie strefy ochrony archeologicznej terenu:
1) strefę W.II. częściowej ochrony archeologiczno-konserwatorskiej – wyznaczoną na
rysunku planu oraz w karcie terenu; w strefie tej ustala się dla wszystkich
lokalizowanych inwestycji obowiązek przeprowadzenia archeologicznych badań
ratowniczych wyprzedzających proces zainwestowania terenu, po zakończeniu
których teren może być trwale zainwestowany;
zakres niezbędnych do wykonania badań archeologicznych każdorazowo określa
inwestorowi Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków w wydanym pozwoleniu,
2) strefę W.III. ograniczonej ochrony archeologiczno-konserwatorskiej – wyznaczony na
rysunku planu jako pozostały obszar planu oraz opisany w karcie terenu obszar ujęty
w ewidencji organu właściwego w zakresie ochrony dóbr kultury; w strefie tej ustala
się dla wszystkich lokalizowanych inwestycji, obowiązek przeprowadzenia
interwencyjnych badań archeologicznych w formie nadzoru archeologicznego
prowadzonego w trakcie realizacji inwestycji, po zakończeniu których teren może być
trwale zainwestowany;
w przypadku stwierdzenia reliktów archeologicznych ustala się konieczność
przeprowadzenia archeologicznych badań ratowniczych;
zakres niezbędnych do wykonania badań archeologicznych każdorazowo określa
inwestorowi Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków w wydanym pozwoleniu.
4. Należy zastosować się do ustaleń zawartych w art.32 ust.1 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o
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ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162 poz. 1568 z późn. zm.), jeśli w
trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych odkryto przedmiot, co do którego
istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem.
§10.
Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości.
1. Dopuszcza się wydzielanie nowych działek według zasad określonych w karcie terenu. Na
nowo wydzielonych działkach bilansować przestrzeń niezbędną dla prawidłowego
funkcjonowania zabudowy biorąc pod uwagę niezbędne przeznaczenie towarzyszące.
2. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem określa
się w karcie terenu.
§11.
Obsługa w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej.
1. Ustalenia w zakresie komunikacji:
1) powiązanie komunikacyjne obszaru planu z układem zewnętrznym w oparciu o
istniejącą drogę główną (droga wojewódzka nr 213 - ul. Kaszubska),
2) wskaźniki w zakresie komunikacji i zasad organizacji miejsc parkingowych zgodnie z
ustaleniami w kartach terenów.
2. Ustalenia w zakresie zaopatrzenia w wodę:
1) adaptuje się istniejącą sieć wodociągową w terenie objętym opracowaniem,
2) zaopatrzenie w wodę z istniejącej sieci wodociągowej, na zasadach określonych przez
zarządzającego siecią.
3. Ustalenia w zakresie odprowadzenia ścieków:
1) adaptuje się istniejący system kanalizacji sanitarnej w terenie objętym opracowaniem,
2) odprowadzenie ścieków sanitarnych z terenu objętego planem istniejącym systemem
zbiorczej kanalizacji sanitarnej do istniejącej miejskiej oczyszczalni na zasadach
określonych przez zarządzającego siecią.
4. Ustalenia w zakresie odprowadzenia wód opadowych:
1) adaptuje się istniejąca kanalizację deszczową w terenie objętym opracowaniem,
2) odprowadzenie wód opadowych do istniejącego systemu zbiorczej kanalizacji
deszczowej na zasadach określonych przez zarządzającego siecią,
3) wody opadowe z parkingów należy odprowadzić do kanalizacji deszczowej po
oczyszczeniu z substancji ropopochodnych.
5. Ustalenia w zakresie zaopatrzenia w ciepło:
1) adaptuje się istniejący centralny system grzewczy oparty o produkcję ciepła przez
jednostki wyspecjalizowane,
2) zakaz stosowania paliw stałych; dozwala się stosowanie rozwiązań indywidualnych w
oparciu o ekologiczne nisko emisyjne czynniki grzejne np. olej opałowy, gaz, energia
elektryczna, biopaliwa, pompy cieplne.
6. Ustalenia w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną:
1) adaptuje się istniejący system uzbrojenia elektroenergetycznego, który realizuje
zapotrzebowanie na energię elektryczną zabudowy w terenie objętym opracowaniem,
2) nowo wznoszone obiekty realizujące funkcje ustalone planem zasilać liniami
kablowymi niskiego napięcia przez zintegrowane złącza kablowe z układem
pomiarowym.
7. Ustalenia w zakresie zaopatrzenia w gaz:
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1) adaptuje się istniejącą sieć gazową w terenie objętym opracowaniem,
2) zaopatrzenie w gaz z istniejącej sieci gazowniczej, na zasadach ustalonych przez
zarządzającego siecią.
8. Ustalenia w zakresie gospodarki odpadami:
1) wprowadza się bezwzględny obowiązek selektywnego postępowania z odpadami
komunalnymi. Ustala się gromadzenie i selektywną zbiórkę odpadów stałych, ich
wywóz przez specjalistyczne służby na wysypisko komunalne,
2) ustala się zakaz wytwarzania odpadów niebezpiecznych w terenie objętym
opracowaniem.
§ 12.
Zasady tymczasowego zagospodarowania.
1. Dopuszcza się dotychczasowy sposób użytkowania terenu do czasu realizacji ustaleń
planu.
2. Zakazuje się tymczasowego użytkowania, zagospodarowania i urządzania terenu w
sposób niezgodny z ustalonym w planie.

Rozdział IV
Karty terenów
§ 13.
karta terenu numer: 1
01

PRZEZNACZENIE:

01.1.U

teren zabudowy usługowej

ha
ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO:
teren zagospodarowany, istniejące obiekty usługowe i magazynowe
POWIERZCHNIA: 0,18

02

-

04

-

jak w pkt. 03, 04
nie ustala się

dopuszcza
się
zachowanie
istniejących
funkcji
magazynowych,
- dopuszcza się funkcję mieszkaniową jako towarzyszącą
funkcji usługowej
ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO:
wymagana neutralizacja krajobrazowa obiektów kubaturowych przez nasadzenia zieleni wysokiej i średniej,
wymagana rewaloryzacja przyrodnicza terenów z roślinnością ruderalną przez zagospodarowanie roślinnością
wielowarstwową
ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ:
teren znajduje się w zasięgu strefy W.III. ograniczonej ochrony archeologiczno-konserwatorskiej - obowiązują ustalenia §
9 ust. 3, pkt. 2,
w obrębie terenu znajduje się fragment Góry Glinianej (GGL – na rysunku planu) związanej funkcjonalnie ze
stanowiskiem
archeologicznym (nr 13; arkusz AZP 9-29) – wczesnośredniowieczna osada (IX– XIII w.), objętej strefą W.II. częściowej
ochrony archeologiczno-konserwatorskiej - obowiązują ustalenia § 9 ust. 3, pkt. 1,
zabudowa historyczna objęta ochroną konserwatorską:
ul. Kaszubska 18, budynek magazynowy, mur., koniec XIX w., zespół dawnego młyna nr ewid. 115 – zakres ochrony:
• ochrona bryły, detalu; ewentualne niewielkie zmiany budynku muszą być szczególnie starannie zaprojektowane i
zharmonizowane pod względem zasad podziałów i proporcji, a także detali, stolarki i kolorystyki oraz zastosowanych
materiałów budowlanych z formą istniejącego obiektu, a także podporządkować się celowi uzyskania harmonijnej
całości,
• obowiązuje wymóg uzgodnienia projektów budowlanych z właściwym konserwatorem zabytków,
• obowiązuje stosowanie tradycyjnych materiałów budowlanych oraz detali architektonicznych nawiązujących do form
historycznych istniejącego obiektu
-

03

elementy zagospodarowania przestrzennego, które
wymagają ochrony
cechy elementów zagospodarowania przestrzennego,
które wymagają ukształtowania lub rewaloryzacji
określenie nakazów, zakazów, dopuszczeń i
ograniczeń w zagospodarowaniu terenów
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-

karta terenu numer: 1
05

WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH:
zasady umieszczania obiektów małej architektury
nie ustala się
-

zasady umieszczania nośników reklamowych

-

-

nie ustala się

-

zasady umieszczania tymczasowych obiektów
usługowo-handlowych
zasady umieszczania urządzeń technicznych

nie ustala się

-

nie ustala się

-

zasady umieszczania zieleni

-

nie ustala się

-

określenie nakazów, zakazów, dopuszczeń i
- nie ustala się
ograniczeń w zagospodarowaniu terenów
PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
linia zabudowy
- ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy zgodnie z
rysunkiem planu
wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do
- do 70% powierzchni działki
powierzchni działki lub terenu,
powierzchnia biologicznie czynna,
- min. 20% powierzchni działki
-

06

-

07

08

gabaryty projektowanej zabudowy,

-

nie ustala się

wysokości projektowanej zabudowy
- do 25m
geometria dachu,
nie ustala się
GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, A TAKŻE
NARAŻONYCH NA NIEBEZPIECZEŃSTWO POWODZI ORAZ ZAGROŻONYCH OSUWANIEM SIĘ MAS ZIEMNYCH
nie ustala się
SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM MIEJSCOWYM
dopuszcza się scalenia działek,
dopuszcza się podziały korygujące i porządkujące.
minimalna/maksymalna szerokość frontów działek
nie ustala się
-

minimalna/maksymalna powierzchnia działek

-

nie ustala się

kąt położenia granic działek w stosunku do pasa
nie ustala się
drogowego
SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU, W TYM
ZAKAZ ZABUDOWY
nie ustala się
ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
układ komunikacyjny i sieci infrastruktury technicznej,
ustala się dostępność terenu z ulicy Kaszubskiej wraz z
parametry, klasyfikacja ulic i innych szlaków
sięgaczami
komunikacyjnych
warunki powiązań układu komunikacyjnego i sieci
zaopatrzenie w wodę – z sieci wodociągowej,
infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym
odprowadzenie ścieków komunalnych – do kanalizacji
sanitarnej,
odprowadzenie wód opadowych – do kanalizacji
deszczowej i do gruntu,
zaopatrzenie w energię elektryczną – z sieci
elektroenergetycznej,
zaopatrzenie w ciepło – z ogólnomiejskiej sieci
ciepłowniczej lub niskoemisyjnych źródeł grzewczych,
gospodarka odpadami – po segregacji wywóz na
składowisko miejskie.
-

09

10

-

wskaźniki w zakresie komunikacji i sieci infrastruktury
technicznej

Strona 7

wymagania parkingowe:
do obliczania zapotrzebowania na miejsca postojowe dla
samochodów osobowych:
dla funkcji usługowej – min. 1 miejsce postojowe na
100m² powierzchni usług,
dla funkcji mieszkaniowej – min. 1 miejsce postojowe
na 1 mieszkanie
dla restauracji, kawiarni, barów – min. 24 miejsca
postojowe na 100 miejsc konsumpcyjnych,
dla biur, urzędów, banków, kancelarii adwokackich –
min. 30 miejsc postojowych na 1000m² powierzchni
użytkowej,
dla kin, teatrów – min. 22 miejsca postojowe na 100
miejsc siedzących,
dla obiektów wystawowych, galerii – min. 20 miejsc
postojowych na 1000m² powierzchni użytkowej,
dla obiektów sportu i rekreacji – min. 10 miejsc
postojowych na 100m² powierzchni użytkowej,

karta terenu numer: 1
dla hurtowni i magazynów – min. 1 miejsce postojowe
na 100m² powierzchni składowej,
Dopuszcza się lokalizowanie miejsc parkingowych na
terenach sąsiednich
SPOSÓB I TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZANIA I UŻYTKOWANIA TERENÓW
nie dopuszcza się
STAWKI PROCENTOWE, NA PODSTAWIE KTÓRYCH USTALA SIĘ OPŁATĘ, O KTÓREJ MOWA W ART. 36 UST. 4.
30%.
-

11
12

Rozdział V
Ustalenia końcowe
§14.
Traci moc część ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kościuszki”
uchwalonego uchwałą nr LXIII/869/06 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 25 października
2006 roku –dotycząca terenów znajdujących się w granicach opracowania planu
„Kościuszki A” .
§15.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Słupska.
§16.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Słupsku

Zdzisław Sołowin
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXVIII/404/08 Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia 24 września 2008 roku
WYKAZ UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MPZP "KOŚCIUSZKI A"

Lp

Data
wpływu
uwagi

1

2

Nazwisko i imię,
nazwa jednostki
organizacyjn.
i adres
zgłaszającegu
uwagi
3

Treść uwagi

Oznaczenie
nieruchomości
której dot.
uwaga

Ustalenia projektu planu dla
nieruchomości, której dot. uwaga

Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Słupsku

4

5

6

7

Części uwag nie uwzględniono:

Tramp-Trail Sp.z
o.o.
1

18.05.07r

ul. Kaszubska 18

1. prośba o dopisanie w §4 ust.3 pkt 5
ustalenia określającego dla
przeznaczenia podstawowego
dokładny procent powierzchni
użytkowej

ad 1. przeznaczenie podstawoweprzeznaczenie, które winno przeważać w
danej jednostce planu wyznaczonej liniami
rozgraniczającymi

ad.1.Zastosowany w planie zapis jest fragmentem
"słowniczka" pojęć użytych w planie i w takiej formie
jest stosowany w większości planów. Interpretuje się go
jako ustalenie funkcji podstawowej dla ponad 50%
powierzchni użytkowej obiektu

2. prośba o dopisanie w §8 ust.4
punktu 6 o treści: "nie spowoduje
wprowadzenie ograniczeń
użytkowania terenów sąsiednich"

ad 2. brak takiego zapisu

ad.2.uwagę uwzględniono

ad 3. brak takiego zapisu

ad 3.Według §8 ust.8 MPZP "Kościuszki" funkcje
terenów sąsiednich i sposób ich realizacji nie mogą
powodować przekroczeń: dopuszczalnego hałasu,
emisji substancji zanieczyszczających powietrze,
wibracji, promieniowania niejonizującego, zrzutu
ścieków. Zapisy takie zostały wprowadzone w projekcie
MPZP "Kościuszki A". W związku z powyższym
nieuzasadnione jest aby wymagać od inwestora
stosowania zabezpieczeń przed czynnikami, które nie
mogą wystąpić.

76-200 Słupsk
3. prośba o dopisanie w §8 ustępu 5 o
treści: "ustala się, że realizacja funkcji
przeznaczonej na pobyt ludzi wymaga
stosowania przez inwestora rozwiazań
technicznych ograniczających wpływ
terenów sąsiednich na walory
użytkowe realizowanych inwestycji"

Dotyczy całego
planu

