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Mapa ewidencyjna

Dane z ewidencji gruntów :
- województwo – zachodniopomorskie,
- powiat – Szczeciński,
- jednostka ewidencyjna – M. Szczecin,
- obręb ewidencyjny – 326201_1.2017, Pogodno 17,
- miejscowość – Szczecin.

DZIAŁKI EWIDENCYJNE
Powierzchnia
Lp.

Numer działki
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1

9/1

2

9/2

3

9/3

4

9/4

5

6

7

9/5

9/6

9/7

- RIVa

- 0,0247 ha

- ŁIV

- 0,1040 ha

- RIVa

- 0,0471 ha

- ŁIV

- 0,0650 ha

- RIVa

- 0,0662 ha

- ŁIV

- 0,0186 ha

- RIVa

- 0,1103 ha

- ŁIV

- 0,0013 ha

- RIVa

- 0,0962 ha

- ŁIV

- 0,0763 ha

-W

- 0,0060 ha

- RIVa

- 0,0556 ha

- ŁIV

- 0,1396 ha

-W

- 0,0141 ha

- RIVa

- 0,0095 ha

- ŁIV

- 0,2184 ha

-W

- 0,0145 ha

- ŁIV

- 0,2241 ha

-W

- 0,0157 ha

- ŁIV

- 0,1255 ha

-W

- 0,0138 ha

- ŁIV

- 0,0768 ha

-W

- 0,0079 ha

- RIIIb

- 0,0004 ha

- ŁIV

- 0,0595 ha

- RIIIb

- 0,0208 ha

- ŁIV

- 0,0405 ha

- RIIIb

- 0,0744 ha

- ŁIV

- 0,0036 ha

0,1287 ha

0,1121 ha

0,0848 ha

0,1116 ha

0,1785 ha

0,2093 ha

0,2424 ha

8

9/8

0,2398 ha

9

9/9

10

9/10

11

9/11

12

9/12

13

9/13

14

9/14

- RIIIb

- 0,0675 ha

0,0675 ha

15

9/15

- RIIIb

- 0,1065 ha

0,1065 ha

0,1393 ha

0,0847 ha

0,0599 ha

0,0613 ha

0,0780 ha
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16

9/16

- RIIIb

- 0,0658 ha

0,0658 ha

17

9/17

- RIIIb

- 0,0677 ha

0,0677 ha

18

9/18

- RIIIb

- 0,0756 ha

0,0756 ha

19

9/19

- RIIIb

- 0,0024 ha

- RIVa

- 0,0649 ha

20

9/20

- RIIIb

- 0,0226 ha

- RIVa

- 0,0379 ha

21

9/21

- RIVa

- 0,0556 ha

- ŁIV

- 0,0051 ha

22

9/22

- RIVa

- 0,0708 ha

0,0708 ha

23

9/23

- RIVa

- 0,0727 ha

0,0727 ha

24

9/24

- RIVa

- 0,0467 ha

- ŁIV

- 0,0231 ha

25

9/25

- RIVa

- 0,0840 ha

26

9/26

- RIVa

- 0,0393 ha

- ŁIV

- 0,0384 ha

27

9/27

- RIVa

- 0,0511 ha

- ŁIV

- 0,0110 ha

28

9/28

- RIVa

- 0,0616 ha

0,0616 ha

29

9/29

- RIVa

- 0,0833 ha

0,0833 ha

30

9/30

- RIVa

- 0,0957 ha

0,0957 ha

31

9/31

- RIVa

- 0,0626 ha

0,0626 ha

32

9/32

- RIVa

- 0,0609 ha

0,0609 ha

33

9/33

- RIVa

- 0,0900 ha

0,0900 ha

34

9/34

- RIVa

- 0,0693 ha

0,0693 ha

35

9/35

- RIVa

- 0,0674 ha

0,0674 ha

36

9/36

- RIVa

- 0,0676 ha

0,0676 ha

37

9/37

- RIVa

- 0,0603 ha

0,0603 ha

0,0673 ha

0,0605 ha

0,0607 ha

0,0698 ha
0,0840 ha
0,0777 ha

0,0621 ha
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38

39

40

9/38

9/39

9/42

- RIVa

- 0,0692 ha

- RIIIb

- 0,1146 ha

- RIVa

- 0,2352 ha

- ŁIV

- 0,0819 ha

- RIIIb

- 0,1261 ha

0,0692 ha

0,4317 ha

0,1261 ha

2.3. Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Osów – Andersena”
w Szczecinie ( Uchwała Nr XXII/571/08 Rady Miasta Szczecin z dnia 19.05.2008 r. )
działki nr 9/1 – 39 z obrębu ewidencyjnego 2017 położone są w granicach terenów
elementarnych oznaczonych symbolem – Z.O.3027.MN.U.
Teren elementarny Z.O.3027.MN,U:
1. Ustalenia funkcjonalne:
1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna:
a. wolno stojąca,
b. bliźniacza;
2) dopuszcza się lokalizacje usług wbudowanych w partery budynków
mieszkalnych;
3) zakazuje się lokalizacji lokali handlowych o powierzchni sprzedaży
powyżej 100 m2;
4) zakazuje się lokalizacji stacji telefonii oraz masztów antenowych i
radiowych.
2. Ustalenia ekologiczne:
1) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna w granicach działki
budowlanej: 60%;
2) teren częściowo objęty Systemem Zieleni Miejskiej;
3) istniejący strumień Warszewiec do zachowania;
4) zakazuje się kanalizacji strumienia Warszewiec;
5) istniejące stawy do zachowania;
6) istniejące rowy melioracyjne do zachowania;
7) dopuszcza się regulację stosunków wodnych;
8) w pasie 5 metrów wzdłuż strumienia Warszewiec zakazuje się nasadzeń
zieleni wysokiej i zagospodarowania terenu uniemożliwiającego dostęp
do strumienia w celu konserwacji.
3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu:
1) maksymalna wysokość zabudowy: 2 kondygnacje nadziemne, lecz nie
więcej niż 9,5 metra do kalenicy;
2) budynki kryte dachami stromymi;
3) maksymalna powierzchnia zabudowy w granicach działki budowlanej:
30%;
4) nieprzekraczalna linia zabudowy określona na rysunku planu;
5) zakazuje się zagospodarowania tymczasowego – z zastrzeżeniem pkt 6;

T

NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA NIEZABUDOWANA
SZCZECIN, OBRĘB EWIDENCYJNY 2017 POGODNO 17, DZIAŁKI NR 9/1 – 39, 9/42

6) w środkowej części terenu poza nieprzekraczalną linią zabudowy
dopuszcza się lokalizację obiektów tymczasowych o charakterze
wypoczynkowym, o wysokości 1 kondygnacji, lecz nie więcej niż 4,5
metra do kalenicy, w odległości min 5 m od cieku wodnego.
4. Ustalenia zasad parcelacji:
1) dopuszcza się podział terenu na działki budowlane o powierzchniach:
a. dla zabudowy wolno stojącej min. 600 m2,
b. dla zabudowy bliźniaczej min. 450 m2;
2) minimalna szerokość frontu działki budowlanej wzdłuż terenów:
Z.O.3073.KD.D, Z.O.3061.KD.L, Z.O.3064.KD.L, Z.O.3065.KD.L oraz
Z.O.3097.KDW:
a. dla zabudowy wolno stojącej min. 22 m,
b. dla zabudowy bliźniaczej min. 14 m;
3) kąt nachylenia granic nowo wydzielanych działek budowlanych w
stosunku do przylegających granic terenów: Z.O.3073.KD.D,
Z.O.3061.KD.L, Z.O.3064.KD.L, Z.O.3065.KD.L oraz Z.O.3097.KDW:
90 stopni z dopuszczeniem odchylenia do 5 stopni, obowiązujący w pasie
o szerokości 30 metrów wzdłuż tych terenów;
4) działki budowlane wydziela się pod warunkiem zapewnienia dostępu do
drogi publicznej;
5) dopuszcza się podział działki nr 7/50 z obr. 2017 w sposób określony na
rysunku planu w celu polepszenia warunków zagospodarowania
sąsiednich nieruchomości;
6) proponowany podział i sposób przyłączenia działek oznaczony na rysunku
planu.
5. Ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej:
1) obsługa możliwa jest z terenów: Z.O.3061.KD.L, Z.O.3064.KD.L,
Z.O.3065.KD.L, Z.O.3073.KD.D, Z.O.3095.KDW, Z.O.3097.KDW,
Z.O.3059.KD.Z;
2) wskaźniki zaspokojenia zapotrzebowania na miejsca postojowe dla
samochodów osobowych:
a. budynki jednorodzinne: co najmniej 2 m.p. na 1 mieszkanie,
b. usługi: nie mniej niż 1 m.p. na 1 gabinet/pracownię lub nie mniej
niż 1 m.p. na 40 m² powierzchni użytkowej.
6. Ustalenia dotyczące obsługi inżynieryjnej:
1) zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną i telekomunikację oraz
odprowadzanie ścieków i wód opadowych w oparciu o sieci uzbrojenia w
terenach:
Z.O.3059.KD.Z.,
Z.O.3073.KD.D.,
Z.O.3061.KD.L.,
Z.O.3064.KD.L., Z.O.3065.KD.L., Z.O.3095.KDW., Z.O.3097.KD.W.;
2) dopuszcza się realizację obiektów i urządzeń służących utrzymaniu
strumienia Warszewiec;
3) do czasu realizacji kanalizacji w terenie Z.O.3061.KD.L dopuszcza się
tymczasowe odprowadzenie wód deszczowych z działki 22/13 z obr. 2016
do stawu w terenie Z.O.3034.MN,U po wykonaniu odprowadzenia
nadmiaru wód.

NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA NIEZABUDOWANA
SZCZECIN, OBRĘB EWIDENCYJNY 2017 POGODNO 17, DZIAŁKI NR 9/1 – 39, 9/42

Rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Teren oznaczony symbolem Z.O.3027.MN.U

---------------------------------------------------------------------------------------------------------Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Osów – Andersena”
w Szczecinie ( Uchwała Nr XXII/571/08 Rady Miasta Szczecin z dnia 19.05.2008 r. )
działka nr 9/42 z obrębu 2017 położona jest w granicach terenów elementarnych
oznaczonych symbolami – Z.O.3024.US i Z.O.3059.KD.Z.
Teren elementarny Z.O.3024.US:
1. Ustalenia funkcjonalne:
1) przeznaczenie terenu: usługi sportu i rekreacji;
2) dopuszcza się lokalizację usług towarzyszących z zakresu: gastronomii,
kultury, handlu detalicznego, turystyki i nauki;
3) dopuszcza się przeznaczenie maksymalnie 30% powierzchni użytkowej
obiektów sportu i rekreacji dla funkcji towarzyszących z zakresu
wymienionego w pkt 2;
4) dopuszcza się lokalizację dwóch sklepów związanych z przeznaczeniem
terenu o maksymalnej powierzchni sprzedaży 200 m2 każdy –
w granicach terenu elementarnego;
5) zakazuje się lokalizacji stacji telefonii oraz masztów antenowych
i radiowych.
2. Ustalenia ekologiczne:
1) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna w granicach działki
budowlanej: 60%;
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2) w obrębie terenu elementarnego obowiązuje realizacja bogatego programu
zieleni;
3) teren objęty Systemem Zieleni Miejskiej;
4) w pasie 5 metrów wzdłuż strumienia Warszewiec zakazuje się nasadzeń
zieleni wysokiej i zagospodarowania terenu uniemożliwiającego dostęp
do strumienia w celu konserwacji.
3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu:
1) maksymalna wysokość zabudowy: 2 kondygnacje nadziemne, lecz nie
więcej niż 9,5 metra do kalenicy;
2) budynki kryte dachami stromymi;
3) maksymalna powierzchnia zabudowy w granicach działki budowlanej:
30%;
4) zakazuje się umieszczania instalacji, urządzeń technicznych oraz
elementów mających negatywny wpływ na estetykę obiektów na
elewacjach budynków od strony drogi Z.O.3059.KD.Z. Zakaz nie dotyczy
rur spustowych, instalacji odgromowych oraz wentylacji mechanicznej
nie wystającej poza lica budynków;
5) nieprzekraczalna linia zabudowy określona na rysunku planu;
6) dopuszcza się zagospodarowanie tymczasowe związane wyłącznie z
funkcją sportowo – rekreacyjną – z zastrzeżenim pkt. 7;
7) maksymalna wysokość dla zabudowy tymczasowej: 1 kondygnacja
nadziemna, lecz nie więcej niż 5 metrów do kalenicy, budynki kryte
dachami stromymi;
8) dopuszcza się przekrycie naziemnych urządzeń sportowych powłokami
rozbieralnymi.
4. Ustalenia zasad parcelacji:
1) dopuszcza się podział terenu na działki budowlane o powierzchniach
minimum 1500 m2;
2) minimalna szerokość frontu działki budowlanej wzdłuż terenu
Z.O.3071.KD.D: 30 m;
3) kąt nachylenia granic nowo wydzielanych działek budowlanych
w stosunku do przylegającej granicy terenu Z.O.3071.KD.D: 90 stopni
z dopuszczeniem odchylenia do 5 stopni, obowiązujący w pasie
o szerokości 25 metrów wzdłuż tego terenu;
4) działki budowlane wydziela się pod warunkiem zapewnienia dostępu do
drogi publicznej.
5. Ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej:
1) obsługa możliwa jest z terenów: Z.O.3059.KD.Z, Z.O.3071.KD.D, z
zastrzeżeniem punktu 2;
2) dopuszcza się najwyżej jeden zjazd z terenu Z.O.3059.KD.Z;
3) wskaźniki zaspokojenia zapotrzebowania na miejsca postojowe dla
samochodów osobowych:
- boiska: nie mniej niż 1 m.p. na 50 m² pow. użytkowej,
- korty tenisowe: nie mniej niż 2 m.p. na 1 kort,
- inne małe obiekty sportu i rekreacji: nie mniej niż 1 m.p. na 5
korzystających jednocześnie,
- usługi towarzyszące: nie mniej niż 1 m.p. na 50 m² powierzchni
użytkowej; lokale gastronomiczne, z wyjątkiem lokali szybkiej
obsługi: nie mniej niż 1 m.p. na 5 miejsc konsumpcyjnych;
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- handel: nie mniej niż 1 m.p. na 40 m² powierzchni sprzedaży.
6. Ustalenia dotyczące obsługi inżynieryjnej:
1) zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną i telekomunikację oraz
odprowadzanie ścieków i wód opadowych w oparciu o sieci uzbrojenia w
terenach: Z.O.3059.KD.Z, Z.O.3071.KD.D;
2) istniejąca elektroenergetyczna linia napowietrzna 15 kV do przebudowy
na linie kablową.
Teren elementarny Z.O.3059.KD.Z:
1. Ustalenia funkcjonalne:
1) przeznaczenie terenu: droga publiczna – ulica zbiorcza;
2) inwestycja celu publicznego.
2. Ustalenia ekologiczne:
1) nakazuje się wprowadzenie zorganizowanej zieleni publicznej;
2) teren częściowo objęty Systemem Zieleni Miejskiej.
3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu:
1) zieleń urządzona i elementy dekoracyjne z zielenią dostosowane do
kompozycji ciągu komunikacyjnego;
2) obowiązuje jednolity rysunek kompozycyjny nawierzchni chodników;
3) teren objęty częściowo strefą B ochrony zachowanych elementów
historycznej struktury przestrzennej.
4. Ustalenia zasad parcelacji:
1) zakaz wtórnych podziałów terenu nie związanych z wydzieleniem działek
pod drogę publiczną;
2) szerokość ulicy w liniach rozgraniczających zmienna: od 25 m do
43,9 m, zgodnie z rysunkiem planu.
5. Ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej:
1) przekrój ulicy: jedna jezdnia, dwa pasy ruchu; chodniki obustronne;
2) dwukierunkowa ścieżka rowerowa zlokalizowana poza jezdnią,
oznaczona na rysunku planu,
6. Ustalenia dotyczące obsługi inżynieryjnej:
1) w drodze projektowana sieć: wodociągowa φ100÷250 mm, gazowa
φ100÷150 mm, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna, kanalizacja
sanitarna φ0,2÷0,3 m, kanalizacja deszczowa φ0,3÷0,4 m.
2) projektowane przepusty φ 0,4 ÷ 0,6 m w pasie drogowym strumieni
Warszewiec i Żabieniec;
3) odprowadzenie wód deszczowych do strumienia Warszewiec poprzez
teren Z.O.3025.MN.U;
4) w granicach terenu obowiązuje zapewnienie przepływu wód między
terenem Z.O.3031.MN,U a Z.O.3013.MN,U na odcinku o przebiegu
określonym orientacyjnie na rysunku planu;
5) odprowadzenie nadmiaru wód ze stawu na działce 22/15 z obr. 2016
poprzez realizację kanału krytego w terenie Z.O.3034.MN,U,
Z.O.3076.KD.D, Z.O.3059.KD.Z, Z.O.3013.MN,U i Z.O.3015.ZP
pomiędzy stawami na działkach 22/15 z obr. 2016 oraz 14/3 z obr. 2016,
o przebiegu proponowanym na rysunku planu.
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Rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Teren oznaczony symbolem Z.O.3059.KD.Z

Teren oznaczony symbolem Z.O.3024.US

