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UCHWA#A NR XVI/$59/2000
Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim
z dnia 29 czerwca 2000 r.
w sprawie zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego Miasta Kamie' Pomorski.
Na podstawie przepisów art. $8 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca $990 r. o samorz%dzie gminnym (Dz. U. z $996 r.
Nr $3, poz. 74, zm.: Dz. U. z $996 r. Nr 58, poz. 26$, Nr $06, poz. 496, Nr $32, poz. 622; z $997 r. Nr 9, poz. 43, Nr $23, poz. 775,
Nr $07, poz. 686, Nr $$3, poz. 734, Nr $06, poz. 679; z $998 r. Nr $55, poz. $0$4, Nr $62, poz. $$26; z 2000 r. Nr 26, poz. 306)
i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca $994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z $999 r. Nr $5, poz. $39, zm.: Nr 4$,
poz. 4$2, Nr $$$, poz. $279; z 2000 r. Nr $2, poz. $36) Rada Miejska w Kamieniu Pomorskim uchwala, co nast(puje:
§ $.
Zgodnie z uchwa&% Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim Nr XXVII/278/97 z dnia $2 czerwca $997 r., dokona, zmiany
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Miasta Kamie' Pomorski zatwierdzonego uchwa&% Rady Miejskiej
w Kamieniu Pomorskim Nr XXVI/$93/93 z dnia 30 listopada $993 r. w sprawie planu ogólnego zagospodarowania
przestrzennego Miasta Kamie' Pomorski (Dz. Urz. Woj. Szczec. z $994 r. Nr $, poz. 7):
$.

Zmiana nr $ obejmuj%ca obszar B39 ZD,

2.

Zmiana nr 2 obejmuj%ca obszar B30ZN i B3$ UI.
§ 2.

$.

Zmiana nr l planu obejmuje teren o pow. $,$9 ha oznaczony w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego
Miasta Kamie' Pomorski symbolem B39ZD, po&o*ony przy ul. Woli'skiej.

2.

Granice terenu, o którym mowa w ust. $ wyznaczaj%:
– Linia kolejowa Wysoka Kamie'ska-Kamie' Pomorski,
– Po&udniowa granica dzia&ki geodezyjnej $34/6,
– Wschodnia granica dzia&ek geodezyjnych $34/6 i $07 przed&u*ona wzd&u* granicy dzia&ki geodezyjnej $09 do
pó&nocnego skraju ul. Nowoogrodowej,
– Po&udniowa granica dzia&ki geodezyjnej $06,
– Pó&nocna granica dzia&ki geodezyjnej $07.

3.

Przedmiotem zmiany jest rysunek nr $/2 i tekst planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta Kamie'
Pomorski w obr(bie terenu okre!lonego w § 2.

4.

Na obszarze zmiany planu ustala si(:
4.$. przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczaj%ce tereny o ró*nych funkcjach i ró*nych zasadach
zagospodarowania,
4.2. zasady obs&ugi w zakresie infrastruktury technicznej,
4.3. linie rozgraniczaj%ce drogi i tereny publiczne wraz z urz%dzeniami pomocniczymi,
4.4. szczególne warunki zagospodarowania terenów wynikaj%ce z potrzeb ochrony !rodowiska przyrodniczego
i kulturowego,
4.5. zasady i warunki podzia&u na dzia&ki budowlane,
4.6. lokalne warunki, zasady i standardy kszta&towania zabudowy oraz urz%dzenia terenu, linie zabudowy i gabaryty
budynków.

5.

Integralna cz(!ci% zmiany planu jest rysunek w skali $:500, stanowi%cy za&%cznik nr $ do niniejszej uchwa&y.

6.

Nast(puj%ce oznaczenia graficzne na rysunku zmiany planu s% obowi%zuj%cymi ustaleniami planu:
6.$. granice obszaru zmiany planu
6.2. linie rozgraniczaj%ce tereny o ró*nej funkcji
6.3. oznaczenia przeznaczenia terenów
6.4. obowi%zuj%ce linie zabudowy mieszkaniowej
6.5. nieprzekraczalna linia zabudowy
6.6. obowi%zuj%ce linie zabudowy gospodarczej i gara*owej
6.7. oznaczenia kszta&tu dachów
6.8. ziele' izoluj%ca

7.

Symbol terenu w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego Miasta Kamie' Pomorski, o którym mowa
w § 2 zmienia si( na B39MN.
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Dla obszaru zmiany planu, o którym mowa w § 6 obowi%zuj% nast(puj%ce ustalenia szczegó&owe:
8.$. zachowuje si( dotychczas istniej%ce przeznaczenie terenów oznaczonych na rysunku zmiany planu MN, EE,
KG i NO,
8.2. pozosta&y obszar zmiany planu przeznacza si( pod uzupe&niaj%c% zabudow( mieszkaniow%, jednorodzinn%
(MJ na rysunku zmiany planu) i komunikacj( (KD i KP na rysunku zmiany planu),
8.3. w budynkach mieszkalnych dopuszcza si( lokalizacj( pomieszcze' dla wykonywania dzia&alno!ci gospodarczej,
a w szczególno!ci us&ug, z zastrze*eniem pkt 4, 5 i $4,
8.4. zakazuje si( lokalizacji obiektów obni*aj%cych standard warunków mieszkaniowych (tj. generuj%cych ha&as
w porze nocnej, emituj%cych opary, odory, itp.),
8.5. zakazuje si( chowu drobiu i zwierz%t inwentarskich,
8.6. zakazuje si( gromadzenia i sk&adowania odpadów,
8.7. udzia& powierzchni zaj(tej przez ziele' na dzia&ce w zabudowie mieszkaniowej nie mo*e by, mniejszy ni* 50%,
8.8. ze wzgl(du na wyst(puj%ce drgania budynki w zabudowie mieszkaniowej musz% odpowiada, nast(puj%cym
warunkom:
a) wysoko!, kalenicy budynku nie wi(ksza ni* $0,5 m od poziomu terenu, dach wysoki o k%cie 45°,
b) wymiary rzutu poziomego budynku nie mog% przekracza, $5 m,
c) bry&a budynku zwarta (unikanie wyst(pów, za&omów, wsporników i du*ych balkonów),
d) posadowienie budynku p&askie, fundamenty *elbetowe lub betonowe, !ciany wykonane z ceg&y pe&nej,
stropy masywne, zakotwione w !cianach, tak aby stanowi&y tarcze monolityczne.
8.9. Ustala si( nieprzekraczaln% lini( zabudowy mieszkalnej w odleg&o!ci co najmniej 30 m od osi toru kolejowego,
8.$0. Pomieszczenia znajduj%ce si( po po&udniowo-zachodniej stronie projektowanych budynków musz% by,
wyposa*one w okna o podwy*szonej izolacji akustycznej,
8.$$. Odleg&o!, okien i drzwi do pomieszcze' przeznaczonych na sta&y pobyt ludzi od strony przepompowni musi
wynosi, przynajmniej 30 m,
8.$2. Linie rozgraniczaj%ce ulic dojazdowych KD wyznaczaj% równocze!nie obowi%zuj%cy przebieg ogrodze',
8.$3. Z&%cza kablowe nale*y instalowa, na granicy posesji jako wkomponowane w ogrodzenie posesji,
8.$4. W granicach dzia&ki w zabudowie mieszkaniowej dopuszcza si( parkowanie maksymalnie 2 samochodów
o tona*u do 2,5 t,
8.$5. Ustala si( wjazdy na obszar zmiany plac z ulic: Nowoogrodowej, Willowej, Woli'skiej i Krasickiego,
8.$6. Dla ulicy dojazdowej KD wzd&u* linii kolejowej ustala si( szeroko!, w liniach rozgraniczaj%cych $2 m i szeroko!,
jezdni 6 m. Od strony torów kolejowych wprowadza si( pas zieleni izoluj%cej,
8.$7. Warunkiem realizacji nowych obiektów i urz%dze' jest wyposa*enie terenów w urz%dzenia wodoci%gowe
i kanalizacyjne,
8.$8. Warunkiem realizacji nowych obiektów i urz%dze' jest prze&o*enie nast(puj%cych instalacji:
a) istniej%c% na pó&nocny wschód od przepompowni !cieków kanalizacj( t&oczn% nale*y prze&o*y,
w projektowan% ulic( dojazdow% KD wzd&u* torów kolejowych,
b) gazoci%g nale*y prze&o*y, w projektowan% ulic( dojazdowa KD wzd&u* torów kolejowych,
c) kable energetyczne nale*y prze&o*y, w projektowan% drog( gospodarcz% KP,
8.$9. ustala si( zaopatrzenie w wod( z wodoci%gu Ø $$0 istniej%cego w zachodniej cz(!ci obszaru zmiany planu.
Nowy wodoci%g nale*y zaprojektowa, w projektowanej ulicy dojazdowej KD wzd&u* torów kolejowych wraz
z przy&%czami domowymi i wodomierzami w studzienkach. Warunki techniczne przy&%czy nale*y uzyska, w PGK
w Kamieniu Pomorskim,
8.20. Zaopatrzenie w wod( w wypadku awarii sieci wodoci%gowej ze studni zlokalizowanej w odleg&o!ci ok. 300 m
w parku po&o*onym pomi(dzy ul. Woli'sk% i Szczeci'sk%,
8.2$. Ustala si( odprowadzenie !cieków sanitarnych poprzez kanalizacj( sanitarn% w projektowanej ulicy dojazdowej
KD wzd&u* torów kolejowych, pod&%czon% do studni kanalizacyjnej przed przepompowni%. Warunki techniczne
przy&%czy nale*y uzyska, w PGK w Kamieniu Pomorskim,
8.22. Ustala si( odprowadzenie wód opadowych z po&aci dachowych bezpo!rednio na teren. Odprowadzenie wód
opadowych z chodników i ulic poprzez kanalizacj( deszczow% w projektowanej ulicy dojazdowej KD wzd&u*
torów kolejowych, pod&%czon% do istniej%cej kanalizacji deszczowej w pobli*u przepompowni !cieków. Warunki
techniczne przy&%czy nale*y uzyska, w PGK w Kamieniu Pomorskim,
8.23. Ustala si( zaopatrzenie w energi( elektryczn% z kabli energetycznych u&o*onych w projektowanej drodze
gospodarczej KP. Warunki techniczne nale*y uzyska, w Rejonie Energetycznym w Mi(dzyzdrojach,
8.24. Ustala si( zasilanie w gaz z gazoci%gu prze&o*onego w projektowan% ulic( dojazdow% KD wzd&u* torów
kolejowych,
8.25. Ustala si( ogrzewanie budynków ze +róde& lokalnych bez ogranicze' rodzaju paliwa. Preferuje si( ogrzewanie
gazowe lub paliwa z nisk% zawarto!ci% siarki,

$789

DZIENNIK URZ)DOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Poz. 356

8.26. Usuwanie odpadów komunalnych b(dzie si( odbywa&o w ramach ogólnomiejskiego systemu usuwania
odpadów. Wskazuje si( na konieczno!, segregacji odpadów ze szczególnym zwróceniem uwagi na odpady
niebezpieczne,
8.27. Zakazuje si( lokalizacji obiektów tymczasowych.
§ 3.
$.

Zmiana nr 2 planu obejmuje teren o powierzchni $,25 ha oznaczony w planie ogólnym zagospodarowania
przestrzennego Miasta Kamie' Pomorski symbolem B30ZN i B3$ UI, po&o*ony przy ul. Topolowej.

2.

Obszar zmiany planu, o którym mowa w ust. $, obejmuje w ca&o!ci dzia&ki geodezyjne 74, 75, 82, 83 i 84 oraz cz(!ci
dzia&ek geodezyjnych 8$ i 85 do linii na przed&u*eniu po&udniowo-zachodniej granicy dzia&ki geodezyjnej 82.

3.

Przedmiotem zmiany jest rysunek nr 2/2 i tekst planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta Kamie'
Pomorski o obr(bie terenu okre!lonego w § 3.

4.

Na obszarze zmiany planu ustala si(:
4.$. przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczaj%ce tereny o ró*nych funkcjach i ró*nych zasadach
zagospodarowania,
4.2. zasady obs&ugi w zakresie infrastruktury technicznej,
4.3. linie rozgraniczaj%ce tereny przeznaczone pod zabudow( oraz drogi,
4.4. szczególne warunki zagospodarowania terenów wynikaj%ce z potrzeb ochrony !rodowiska przyrodniczego
i kulturowego,
4.5. zasady i warunki podzia&u na dzia&ki budowlane,
4.6. lokalne warunki, zasady i standardy kszta&towania zabudowy oraz urz%dzenia terenu, linie zabudowy i gabaryty
budynków.

5.

Integraln% cz(!ci% zmiany planu jest rysunek w skali $:500, stanowi%cy za&%cznik nr 2 do niniejszej uchwa&y.

6.

Nast(puj%ce oznaczenia graficzne na rysunku zmiany planu s% obowi%zuj%cymi ustaleniami planu:
6.$. granice obszaru zmiany planu,
6.2. granice przeznaczenia terenu,
6.3. oznaczenie przeznaczenia terenów,
6.4. linie rozgraniczaj%ce tereny przeznaczone pod zabudow( oraz drogi,
6.5. obowi%zuj%ce linie zabudowy mieszkaniowej,
6.6. obowi%zuj%ce linie zabudowy gospodarczej i gara*owej,
6.7. dzia&ki przeznaczone pod zabudow( us&ugow%,
6.8. obszar ruchu uspokojonego,
6.9. próg spowolniaj%cy jazd(,
6.$0. wn(trze wymagaj%ce szczególnego opracowania,
6.$$. oznaczenia kszta&tu dachów,
6.$2. lokalizacja akcentów kompozycyjnych.

7.

Zmienia si( granice i powierzchni( terenu oznaczonego w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego Miasta
Kamie' Pomorski symbolem B30ZN.

8.

Granice terenu B30ZN po zmianie ustalone s% na rysunku zmiany planu.

9.

Powierzchnia terenu B30ZN po zmianie wynosi 0,90 ha.

$0. Dla obszaru zmiany planu oznaczonego symbolem B30ZN utrzymuje si( w mocy dotychczasowe ustalenia
szczegó&owe planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta Kamie' Pomorski zatwierdzonego uchwa&%
Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim Nr XXVI/$93/93 z dnia 30 listopada $993 w sprawie planu ogólnego
zagospodarowania przestrzennego Miasta Kamie' Pomorski (Dz. Urz. Woj. Szczec. z $994 r. Nr $, poz. 7).
$$. Zmienia si( oznaczenie symboliczne, granice i powierzchni( terenu oznaczonego w planie ogólnym zagospodarowania
przestrzennego Miasta Kamie' Pomorski symbolem B3$UI.
$2. Teren, o którym mowa w ust. $ otrzymuje po zmianie oznaczenie B3$MN.
$3. Granice terenu B3$MN ustalone s% na rysunku zmiany planu.
$4. Powierzchnia terenu B3$MN wynosi $,$6 ha
$5. Dla obszaru zmiany planu oznaczonego symbolem B3$MN obowi%zuj% nast(puj%ce ustalenia szczegó&owe:
$5.$. teren oznaczony na rysunku zmiany planu B3$MN przeznacza si( pod budownictwo mieszkaniowe
jednorodzinne wraz z towarzysz%c% infrastruktur% us&ugow%,
$5.2. dopuszcza si( lokalizacj( obiektów mieszkaniowo-pensjonatowych,
$5.3. w budynkach mieszkalnych dopuszcza si( lokalizacj( pomieszcze' dla wykonywania dzia&alno!ci gospodarczej,
a w szczególno!ci us&ug, z zastrze*eniem pkt 5, 6 i $3,
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$5.4. dzia&ki oznaczone na rysunku zmiany planu U przeznacza si( dzia&alno!, us&ugow% nieuci%*liw%, z zastrze*eniem
pkt 5, 6 i $3,
$5.5. zakazuje si( lokalizacji obiektów obni*aj%cych standard warunków mieszkaniowych (generuj%cych ha&as w porze
nocnej, emituj%cych opary, odory, itp.),
$5.6. zakazuje si( chowu drobiu i zwierz%t inwentarskich,
$5.7. zakazuje si( gromadzenia i sk&adowania odpadów,
$5.8. ustala si( wielko!, dzia&ek budowlanych na nie mniejsz% ni* 250 m2 i nie wi(ksz% ni* 750 m2,
$5.9. udzia& powierzchni zaj(tej przez ziele' na dzia&ce w zabudowie mieszkaniowej nie mo*e by, mniejszy ni* 50%,
$5.$0. wysoko!, kalenicy budynków w zabudowie mieszkaniowej i us&ugowej nie mo*e by, wi(ksza ni* $3,5
od poziomu terenu, dach wysoki o k%cie 45°,
$5.$$. linia rozgraniczaj%ca ulicy dojazdowej KD wyznacza równocze!nie obowi%zuj%cy przebieg ogrodze',
$5.$2. z&%cza kablowe nale*y instalowa, na granicy posesji jako wkomponowane w projektowane ogrodzenia,
$5.$3. w granicach dzia&ki w zabudowie mieszkaniowej dopuszcza si( parkowanie maksymalnie 2 samochodów o tona*u
do 2,5 t,
$5.$4. ustala si( wjazdy na obszar zmiany planu: z ul. Topolowej (istniej%cy dojazd do studni komunalnego uj(cia
wody i nowy wjazd w ulic( dojazdow%) oraz z ul. Woli'skiej (z ty&u Specjalnego O!rodka SzkolnoWychowawczego),
$5.$5. zakazuje si( wyznaczania wjazdów na obszar zmiany planu innych ni* ustalone w pkt $4,
$5.$6. przebieg linii rozgraniczaj%cej ul. Topolowej ustala si( w odleg&o!ci $7 m od granicy dzia&ek po przeciwleg&ej
stronie ulicy,
$5.$7. dla ulicy dojazdowej oznaczonej na rysunku zmiany planu KD ustala si( szeroko!, w liniach rozgraniczaj%cych
$2 m i szeroko!, jezdni 6 m,
$5.$8. warunkiem realizacji nowych obiektów i urz%dze' jest wyposa*enie terenu w urz%dzenia wodoci%gowe
i kanalizacyjne,
$5.$9. warunkiem realizacji nowych obiektów i urz%dze' jest prze&o*enie nast(puj%cych instalacji:
a) przebiegaj%cy uko!nie wodoci%g azbestowo-cementowy nale*y prze&o*y, w ul. Topolow% i wykona,
w technologii polietylenowej,
b) odcinek sieci wodoci%gowej biegn%cy z dzia&ki nr 77 nale*y prze&o*y, w projektowany si(gacz,
c) istniej%ce odcinki kanalizacji sanitarnej biegn%ce w pó&nocno-wschodniej cz(!ci terenu nale*y prze&o*y,
cz(!ciowo w ulic( Topolow% (wzd&u* istniej%cej kanalizacji deszczowej), a cz(!ciowo w projektowan%
ulic( dojazdow% KD,
d) istniej%cy odcinek kanalizacji sanitarnej biegn%cy w po&udniowej cz(!ci terenu nale*y prze&o*y,
w projektowany si(gacz,
$5.20. wszelkie projekty robót ziemnych i odwodnieniowych wymagaj% uzgodnienia z Wydzia&em Ochrony "rodowiska
i Nadzoru Budowlanego Urz(du Wojewódzkiego w Szczecinie,
$5.2$. zaopatrzenie w wod( z sieci wodoci%gowej istniej%cej w ul. Topolowej. Nale*y zaprojektowa, now% sie,
wodoci%gow% biegn%c% w ulicy dojazdowej KD i si(gaczach wraz z przy&%czami domowymi i wodomierzami
w studzienkach. Warunki techniczne przy&%czy nale*y uzyska, w PGK w Kamieniu Pomorskim,
$5.22. zaopatrzenie w wod( w wypadku awarii siei wodoci%gowej ze studni zlokalizowanej w obszarze B30ZN, oraz ze
studni zlokalizowanej w odleg&o!ci ok. 300 m w parku po&o*onym pomi(dzy ul. Woli'sk% i Szczeci'sk%,
$5.23. ustala si( odprowadzenie !cieków sanitarnych sieci% kanalizacji sanitarnej biegn%c% w projektowanej ulicy
dojazdowej KD i si(gaczach i dalej sieci istniej%cej w ul. Topolowej. Sie, kanalizacji sanitarnej nale*y
zaprojektowa, wraz z przy&%czami domowymi. Warunki techniczne przy&%czy nale*y uzyska, w PGK w Kamieniu
Pomorskim,
$5.24. ustala si( odprowadzenie wód opadowych z po&aci dachowych bezpo!rednio na teren. Odprowadzenie wód
opadowych z chodników i ulic poprzez kanalizacj( deszczow% u&o*on% w projektowanej ulicy i si(gaczach
i dalej do istniej%cej kanalizacji deszczowej w ul. Topolowej. Warunki techniczne przy&%czy nale*y uzyska,
w PGK w Kamieniu Pomorskim,
$5.25. ustala si( zasilanie w gaz z realizowanego gazoci%gu w ul. Topolowej. Warunki techniczne przy&%czy nale*y
uzyska, w ZG Szczecin,
$5.26. ustala si( zaopatrzenie w energi( elektryczn% z istniej%cej sieci energetycznej biegn%cej w ul. Topolowej. Warunki
techniczne przy&%czy nale*y uzyska, w Rejonie Energetycznym w Mi(dzyzdrojach,
$5.27. usuwanie odpadów komunalnych b(dzie si( odbywa&o w ramach ogólnomiejskiego systemu usuwania
odpadów. Wskazuje si( na konieczno!, segregacji odpadów ze szczególnym zwróceniem uwagi na odpady
niebezpieczne,
$5.28. ustala si( ogrzewanie budynków ze +róde& lokalnych bez ogranicze' rodzaju paliwa. Preferuje si( ogrzewanie
gazowe lub paliwa z nisk% zawarto!ci% siarki,
$5.29. zakazuje si( lokalizacji obiektów tymczasowych.
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§ 4.
Ze wzgl(du na komunaln% w&asno!, gruntów na terenie zmian ustala si( stawk( procentow% op&aty planistycznej
zwi%zanej ze wzrostem warto!ci nieruchomo!ci w wysoko!ci 0%.
§ 5.
Na obszarze zmian planu trac% moc przepisy ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta Kamie' Pomorski
zatwierdzonego uchwa&% Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim Nr XXVI/$93/93 z dnia 30 listopada $993 w sprawie
planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta Kamie' Pomorski (Dz. Urz. Woj. Szczec. z $994 r. Nr $, poz. 7)
o ile nie zosta&y przywo&ane w niniejszej uchwale.
§ 6.
Wykonanie uchwa&y powierza si( Zarz%dowi Miejskiemu w Kamieniu Pomorskim
§ 7.
Uchwa&a wchodzi w *ycie po up&ywie $4 dni od dnia jej og&oszenia w Dzienniku Urz(dowym Województwa
Zachodniopomorskiego.
PRZEWODNICZ"CY RADY
Robert Wawrzyniak
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