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1. Uzasadnienie formalne i za enia merytoryczne

1.1. Cel opracowania

Opracowanie jest realizacj  dyspozycji ustawowej okre lonej w art. 10 w ust. 1 pkt 7, ust. 2
pkt  1  oraz  ust.  5,  6  i  7  ustawy  z  dnia  27  marca  2003  r.  o  planowaniu  i  zagospodarowaniu
przestrzennym tj. sporz dzenie bilansu terenów przeznaczonych pod zabudow  w gminie Gryfino
przy uwzgl dnieniu uwarunkowa  ekonomicznych, rodowiskowych, spo ecznych oraz prognoz
demograficznych na potrzeby zmiany Studium uwarunkowa  i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta i gminy Gryfino realizowanej w zakresie okre lonym Uchwa  Nr XVI/151/12
Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie przyst pienia do sporz dzenia Studium
uwarunkowa  i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino.

1.2. Podstawa prawna

Podstaw  prawn  opracowania  stanowi  art.  10 ust.  1  pkt.  7  ustawy z  dnia  27 marca 2003r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z pó n. zm.), w brzmieniu:

„W studium uwzgl dnia si  uwarunkowania wynikaj ce w szczególno ci z:
…

7) potrzeb i mo liwo ci rozwoju gminy, uwzgl dniaj cych w szczególno ci:
a) analizy ekonomiczne, rodowiskowe i spo eczne,
b) prognozy demograficzne, w tym uwzgl dniaj ce, tam gdzie to uzasadnione, migracje

w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych o rodka wojewódzkiego,
c) mo liwo ci finansowania przez gmin  wykonania sieci komunikacyjnej i infrastruktury

technicznej, a tak e infrastruktury spo ecznej, s cych realizacji zada  w asnych gminy,
d) bilans terenów przeznaczonych pod zabudow .”

oraz art. 10 ust. 2 pkt 1 w brzmieniu:
„W studium okre la si  w szczególno ci:

1) uwzgl dniaj ce bilans terenów przeznaczonych pod zabudow ,  o  którym  mowa  w  ust.  1  pkt  7
lit. d:
a) kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz w przeznaczeniu terenów, w tym

wynikaj ce z audytu krajobrazowego,
b) kierunki i wska niki dotycz ce zagospodarowania oraz u ytkowania terenów, w tym tereny

przeznaczone pod zabudow  oraz tereny wy czone spod zabudowy;

Sposób dokonania bilansu terenów przeznaczonych pod zabudow  okre laj  ust py 5 do 7
art. 10 ustawy. Opis dzia  realizowanych zgodnie z przytoczonym przepisem opisano w punkcie 1.3.
Metodyka opracowania i horyzont czasowy analiz.

Powy sze brzmienie art. 10 we wskazanych ust pach zosta o wprowadzone do ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dniem 18 listopada 2015 r. ustaw  z dnia 9
pa dziernika 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777).

Zmiany stanowi  o istotnym rozszerzeniu zakresu prac przy sporz dzaniu projektów studium
i maj  decyduj cy wp yw na kszta t gminnych aktów planistycznych a w szczególno ci na
formu owane w studium uwarunkowa  i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz w przeznaczeniu terenów a tak e kierunki
i wska niki dotycz ce zagospodarowania oraz u ytkowania terenów, w tym tereny przeznaczone pod
zabudow  oraz tereny wy czone spod zabudowy.

Zauwa  nale y, e ustawodawca nie wprowadzi  przepisów przej ciowych dla wszcz tych
ju  i niezako czonych do dnia wej cia w ycie ustawy procedur, co oznacza, e wszystkie dokumenty
przyjmowane po dniu 18 listopada 2015 r. musz  spe nia  wymogi wynikaj ce ze znowelizowanych
regulacji.
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1.3. Metodyka opracowania, horyzont czasowy analiz

Uk ad opracowania zosta  podporz dkowany do zakresu okre lonego w art. 10 ust. 5
z uwzgl dnieniem ust. 6 i 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym. W zwi zku z tym, e jest to nowy wymóg zwi zany ze sporz dzaniem studium
uwarunkowa  i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy szczegó owo zosta  omówiony
wynikaj cy z uwarunkowa  prawnych spis tre ci. O ile nie zaznaczono inaczej, wszystkie odwo ania
do ustawy odnosz  si  do ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym w brzmieniu uwzgl dniaj cym zmiany wprowadzone ustaw  o rewitalizacji.

Opracowanie bilansu sk ada si  z poni szych zasadniczych etapów (komponentów):
Etap  1 –  Pkt.  2.  (zgodnie  z  art.  10  ust.  5  pkt  1),  obejmuje  sformu owanie  prognozowanego
maksymalnego w skali gminy zapotrzebowania na zabudow . Prognozy te sporz dzono na
podstawie analiz ekonomicznych, rodowiskowych, spo ecznych oraz prognoz
demograficznych przy uwzgl dnieniu podzia u na funkcje zabudowy i wyra ono, podobnie jak
w nast pnych etapach i zgodnie z zapisami ustawy w powierzchni u ytkowej zabudowy.

Etap 2 – Pkt. 4. (zgodnie z art. 10 ust. 5 pkt 2), obejmuje oszacowanie ch onno ci po onych
na terenie gminy obszarów o w pe ni wykszta conej zwartej strukturze funkcjonalno-
przestrzennej w granicach jednostek osadniczych, rozumianej jako mo liwo  lokalizacji na
tych obszarach nowej zabudowy. Wyliczenia sporz dzono z wyszczególnieniem w ramach
tych struktur obszarów obj tych ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego oraz pozosta ych obszarów. Analogicznie jak prognozowane zapotrzebowanie
szacowanie ch onno ci zosta o wykonane w podziale na funkcje zabudowy i wyra one
w powierzchni  u ytkowej zabudowy.

Etap 3 – Pkt. 5. (zgodnie z art. 10 ust. 5. pkt 3) obejmuje oszacowanie ch onno ci obszarów
po onych na terenie gminy poza zwart  struktur  funkcjonalno-przestrzenn  jednostek
osadniczych i przeznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego pod
zabudow . Analogicznie szacowanie ch onno ci zosta o wykonane w podziale na funkcje
zabudowy i wyra one w powierzchni  u ytkowej zabudowy.

Etap  4 – Pkt. 6. (zgodnie z art. 10 ust. 5 pkt 4) obejmuje porównanie prognozowanego
maksymalnego zapotrzebowania na zabudow  w podziale na funkcje zabudowy z  sum
maksymalnej ch onno ci obszarów o w pe ni wykszta conej zwartej strukturze funkcjonalno-
przestrzennej (oszacowanej zgodnie z etapem drugim) i ch onno ci obszarów uj tych
w planach miejscowych pod zabudow  zlokalizowanych poza strukturami funkcjonalno-
przestrzennymi jednostek osadniczych (oszacowanej zgodnie z etapem trzecim). Rezultaty
tego porównania decyduj  o formu owaniu kierunków zmian w strukturze przestrzennej
gminy oraz w przeznaczeniu terenów a w szczególno ci o mo liwo ci lub braku mo liwo ci
lokalizacji nowej zabudowy poza obszarami, o których mowa w punkcie 2 i 3 ust pu 5 art. 10
ustawy (tj. obszarami zwartych struktur funkcjonalno-przestrzennych i obszarami
obowi zuj cych planów miejscowych).

Etap 5 – Pkt. 7. (zgodnie z art. 10 ust. 5 pkt 5) obejmuje okre lenie mo liwo ci finansowania
przez gmin  wykonania sieci komunikacyjnych i infrastruktury technicznej oraz spo ecznej

cych realizacji zada  w asnych, a tak e okre lenie potrzeb inwestycyjnych gminy
wynikaj cych z konieczno ci realizacji zada  w asnych zwi zanych z lokalizacj  nowej
zabudowy  na  obszarach,  o  których  mowa  w  etapie  2  i  3  oraz  w  sytuacji  mo liwego
zwi kszenia powierzchni dla nowej zabudowy, o której mowa w etapie 4.

Etap 6 – Pkt. 8.(zgodnie z art. 10 ust. 5 pkt 6) obejmuje zestawienie i porównanie mo liwo ci
finansowych z potrzebami gminy. Rezultaty tego porównania decyduj  o ewentualnej
potrzebie dokonania zmian w oszacowanym wcze niej zapotrzebowaniu na now  zabudow
w celu dostosowania do mo liwo ci finansowania przez gmin  wykonania sieci
komunikacyjnych, infrastruktury technicznej i spo ecznej.
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Etap 7 – Pkt. 9. obejmuje sformu owanie podsumowania, wniosków i wytycznych do Studium
uwarunkowa  i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Gryfino.

Ustawa dopuszcza (art. 10 ust. 6) aby powy sze dzia ania mog y by  powtarzane na zasadzie
analizy wariantów w po czeniu z innymi czynno ciami prowadzonymi w ramach prac nad studium.

Horyzont czasowy analiz i prognoz

Zgodnie z art. 10 ust. 7 pkt 1, na potrzeby prowadzonych analiz i wylicze  przyj to 20 lat
jako maksymaln  perspektyw  okre lania zapotrzebowania na zabudow . Taki horyzont czasowy,
czyli rok 2035 zosta  przyj ty jako podstawa do sporz dzanych prognoz w ramach bilansu.

1.4. Materia y wyj ciowe

W opracowaniu bilansu terenów przeznaczonych pod zabudow  wykorzystano:

uchwa  Rady Miejskiej w Gryfinie w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2016-2025:

– Nr XVIII/160/16 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2016-2025,

Studium uwarunkowa  i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy
Gryfino – przyj te Uchwa  Nr XXI/183/08 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 lutego 2008 r.
z pó niejszymi zmianami,

uchwa y Rady Miejskiej w Gryfinie w sprawie miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego oraz prognozy skutków finansowych uchwalonych planów,

Rejestr decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu z lat 2010 – 2015,

dane GUS - Bank Danych Lokalnych,

informacje pozyskane z Bazy Danych Obiektów Topograficznych,

informacje i dane przekazane przez Burmistrza (wydzia y Urz du Miasta i Gminy Gryfino),

Zasoby Systemu Informacji Przestrzennej Miasta i Gminy Gryfino,

Zasoby udost pnione przez Powiatowy O rodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
w Gryfinie – licencja nr 6620.1.5.2016_3206_P,

literatura i opracowania bran owe, wska niki urbanistyczne.
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2. Maksymalne w skali gminy zapotrzebowanie na now  zabudow  (etap
1 - art. 10, ust 5. pkt 1) w podziale na funkcje zabudowy

W rozdziale tym dokonano na podstawie analiz rodowiskowych, ekonomicznych,
spo ecznych i prognoz demograficznych oszacowania maksymalnego w skali gminy zapotrzebowania
na now  zabudow .

2.1. rodowiskowe uwarunkowania i ograniczenia dla zagospodarowania przestrzennego
w gminie Gryfino

(wyci g  z Opracowania ekofizjograficznego dla obszaru miasta i gminy Gryfino na potrzeby
Studium uwarunkowa  i kierunków zagospodarowania przestrzennego – P. Molenda, 2014 w zakresie
dotycz cym rozwoju zabudowy)

Uwarunkowania rodowiskowe stanowi  jeden z wa niejszych elementów warunkuj cych
mo liwo ci lub ograniczenia w rozwoju przestrzennym gminy w tym lokalizacji zabudowy dla
poszczególnych funkcji u ytkowych.

Tab. 1. Struktura u ytkowania gruntów wg stanu na 1 stycznia 2016 r.

Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE OBSZAR WIEJSKI MIASTO POWIERZCHNIA
(ha)

ytki rolne - razem 13179 435 13614
Grunty orne 10649 230 10879
Sady 81 10 91

ki 1532 148 1680
Pastwiska 458 24 482
Grunty pod rowami 81 6 87

1.

Grunty pod stawami 31 0 31
Grunty rolne zabudowane 347 17 364

2. Grunty le ne oraz zadrzewione i zakrzewione 5552 21 5573
lasy 5367 7 5374
zadrzewione i zakrzewione 185 14 199

Grunty pod wodami 1151 111 1262
Stoj ce 186 1 187

3.

yn ce 965 110 1075
Grunty zabudowane i zurbanizowane 1524 368 1892

Tereny kolejowe 83 20 103
Drogi 793 94 887
Inne tereny komunikacyjne 1 2 3
Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe 32 38 70
Tereny przemys owe 441 20 461
Zurbanizowane tereny niezabudowane 14 22 36
Tereny mieszkalne 75 97 172
Inne tereny zabudowane 82 75 157

4.

ytki kopalne 3 0 3
5. Tereny ró ne 166 9 175
6. Nieu ytki 2860 14 2874

Razem: 24432 958 25390
ród o: Starostwo Powiatu Gryfi skiego - PODGiK
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2.1.1. Ocena przydatno ci rodowiska, polegaj ca na okre leniu mo liwo ci rozwoju i ogranicze
dla ró nych rodzajów u ytkowania i form zagospodarowania obszaru

Rozwój zabudowy skoncentrowa  nale y w obr bie istniej cych za  osadniczych i nie
czy  ich w ci gi, aby nie tworzy  barier ekologicznych. Nale y zachowa  a nawet wzmacnia

wszelkie, tak e i te lokalne korytarze ekologiczne, czyli ci gi, pasma wzgl dnie naturalnego
krajobrazu, cz ce mi dzy sob  poszczególne obszary warto ciowe przyrodniczo.

W obszarach Natura 2000 niektóre ze sposobów u ytkowania i zagospodarowania mog
kolidowa  z potrzebami ochronnymi przedmiotów ochrony w tych obszarach. Obszary Natura 2000
zlokalizowane w granicach gminy nie posiadaj  planów ochrony ani planów zada  ochronnych, cho
dla ostoi: „Wzgórza Bukowe” oraz „Jeziora We ty skie” PLB320018 przygotowano projekty planów
zada  ochronnych, które s  aktualnie na etapie konsultacji spo ecznych. Tak e dla obszarów „Dolna
Odra” PLH320037 oraz „Dolina Dolnej Odry” PLB320002 w latach 2011-2013 przygotowywane by y
projekty planów zada  ochronnych, jednak nie s  one jeszcze procedowane i nie zosta y
udost pnione do konsultacji spo ecznych.

Projekt planu ochrony dla obszaru Natura 2000 „Jeziora We ty skie” PLB320018 zaleca
nast puj ce zapisy do dokumentów planistycznych dotycz cych ostoi:

Weryfikacja wielko ci obszaru przeznaczonego pod zabudow  mieszkaniow  celem mo liwie
maksymalnego jej "odsuni cia" od jeziora We ty . Zalecana racjonalizacja wykorzystania
powierzchni poprzez limitowanie rozproszenia zabudowy.
Weryfikacja wielko ci zespo u zabudowy rekreacyjno-letniskowej na pó noc od Wirowa
w wietle realnych potrzeb i uwzgl dniaj c spadek zainteresowania w miar  post puj cej
degradacji jeziora We ty .
Weryfikacja konieczno ci powi kszenia istniej cej przystani wodnej w wietle realnych
potrzeb i uwzgl dniaj c spadek zainteresowania w miar  post puj cej degradacji jeziora
We ty  i konieczno ci ochrony czynnej rybitwy czarnej.
Przeprowadzi  ocen  oddzia ywania na rodowisko istniej cej spontanicznej zabudowy
terenów rekreacyjnych na wyspach Koziej i Kaczej, na zachodnim brzegu jeziora
We ty skiego, na po udniowym brzegu jeziora Wirowskiego i mi dzy jeziorami, oraz
zabudowy na nowych terenach przeznaczonych, moc  Uchwa y, pod tak  zabudow .

2.1.2. Przydatno  poszczególnych terenów dla rozwoju funkcji u ytkowych,
a w szczególno ci: mieszkaniowej, us ugowej i przemys owej

Kluczowym aspektem w kontek cie ogranicze  rozwoju zwi zanych z konieczno ci  ochrony
zasobów rodowiska jest obligacja zapewnienia w ciwego stanu ochrony przedmiotów ochrony
obszarów Natura 2000. W przypadku gminy Gryfino s  to przede wszystkim obszary:

Jeziora We ty skie PLB320020,
Ostoja We ty ska PLH320069,
Dolina Tywy PLH320050,
Dolna Odra PLH320037,
Dolina Dolnej Odry PLB320003
oraz w mniejszym stopniu Wzgórza Bukowe PLH320020.

Nie nale y wprowadza  zmian w dotychczasowym u ytkowaniu terenów najcenniejszych pod
wzgl dem przyrodniczym, gruntów le cych w obr bie parków krajobrazowych oraz obszarów
Natura 2000.

Tereny pod zabudow  mieszkaniow
W sporym obszarze gminy istniej  odpowiednie tereny pod zabudow  mieszkaniow , o ile

nie ingeruj  w tereny o istotnych walorach przyrodniczych (dotyczy to zw aszcza obszarów
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po onych na terenach istniej cych i proponowanych form ochrony przyrody) i nie le  na obszarach
szczególnie zagro onych powodzi .

Szczególnej uwagi i rozwa ania dotyczy lokalizacja zabudowy mieszkaniowej w obr bie:

obszarów natura 2000,
istniej cych i proponowanych u ytków ekologicznych,
parków krajobrazowych,
znajduj cych si  na terenie Gminy.

Zabudowa mieszkaniowa na tych terenach nie mo e by  wykluczona jednak powinna by
realizowana z zachowaniem pewnych zasad tj. z wyeliminowaniem obszarów kluczowych dla ptaków
i innych zwierz t, chronionych siedlisk, czyli wszelkiego rodzaju zbiorowisk kowych, szuwarowych
oraz zadrzewie  i zakrzacze , z zachowaniem bezpiecznego bufora wokó  ich p atów. D  nale y
tak e do maksymalnego uporz dkowania gospodarki ciekowej szczególnie w miejscowo ciach
zlokalizowanych przy jeziorach, a cieki oczyszcza  metodami skutecznie obni aj cymi zrzut
pierwiastków biogennych do rodowiska. W s siedztwie kompleksu twardowodnego jeziora
We ty skiego oraz torfowisk mezotroficznych w jego otoczeniu nie powinny by  lokalizowane
przydomowe oczyszczalnie cieków, te ekosystemy nale y chroni  nawet przed ciekami
oczyszczonymi (ale dalej nios cymi biogeny). Unika  nale y zabudowy pasowej przyczyniaj cej si  do
tworzenia barier ekologicznych i fragmentacji siedlisk przyrodniczych.

Przeanalizowania wymaga równie  zabudowa w bezpo rednim s siedztwie projektowanych
i istniej cych dróg krajowych z uwagi, i  mo e by  ona nara ona na nadmierne oddzia ywanie ha asu
od  tych  dróg.  Mo e  to  w  konsekwencji  wymaga  stosowania  rodków  minimalizuj cych  od
zarz dzaj cego drog  a w ostateczno ci konieczno  wykupu.

Najlepiej, aby by y to tereny w bezpo rednim s siedztwie terenów ju  zabudowanych a nie
obj tych formami ochrony przyrody. Minimalizuje to równie  wp yw, zwi zany z konieczno ci
budowy infrastruktury niezb dnej do prawid owego funkcjonowania tych terenów (takich jak drogi
dojazdowe i infrastruktura sieciowa).

Tereny pod zabudow  przemys ow
Jak wcze niej wskazano za szczególnie atrakcyjne pod k tem wykorzystania na cele

przemys owe mo na, bez generowania istotnego negatywnego wp ywu na zachowanie zasobów
przyrodniczych, przeznaczy  tereny przy trasie S3, szczególnie w okolicy w a Gryfino. Jednak
lokalizuj c nowe zak ady przemys owe nale y zadba  o zaplanowanie otwartych terenów zielonych
wokó  nich. Podobnie tereny w po udniowej cz  gminy po drugiej stronie drogi krajowej 31 od
zak adów Dolna Odra. Inne lokalizacje, zw aszcza te w odleg ci < 1 km przy proponowanych
i istniej cych formach ochrony przyrody wymagaj  szczegó owego przeanalizowania pod k tem
wp ywu na rodowisko.

Tereny pod zabudow  us ugow
Z uwagi na zapotrzebowanie, lokalizacji zabudowy us ugowej nale y spodziewa  si  g owie

w miejscowo ciach. Niekiedy na terenach atrakcyjnych rekreacyjnie i turystycznie. Na pewno w tym
wzgl dzie najatrakcyjniejszy jest teren miasta Gryfino – ze wzgl du na najwi ksz  prawdopodobn
liczb  odbiorców.

Co istotne, mo liwe jest czenie funkcji mieszkaniowej z us ugami, jednak nale y pami ta , i
prowadzona us uga nie mo e powodowa  uci liwo ci wywo anych przez ha as, wibracje, zak ócenia
elektryczne, promieniowanie, a tak e ochron  przed zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby.
Zabudow  us ugow  przy mieszkaniowej mo na lokalizowa  pod warunkiem spe nienia wymogów
dotycz cych ochrony funkcji mieszkaniowych przed skutkami dzia alno ci us ugowej oraz mo liwymi
do realizacji w warunkach odpowiadaj cych wymogom techniczno-budowlanym stawianym
pomieszczeniom mieszkalnym. Dotyczy to zw aszcza us ug powoduj cych ha as i drgania takich jak:
dyskoteki, puby, zwi zane z u yciem ha liwych maszyn itp.
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Lokalizacja zak adów us ugowych nie mo e równie  narusza  walorów przyrodniczych, jednak
w zasadzie brak jest jednoznacznych wytycznych do lokalizacji takich obiektów. Jednak w granicach
obszarów naturowych nie powinny by  lokalizowane us ugi powoduj ce uci liwo  w zakresie
ha asu a tak e innych emisji powoduj cych zanieczyszczenia rodowiska.

2.1.3. Wskazanie terenów, których u ytkowanie i zagospodarowanie, z uwagi na cechy zasobów
rodowiska i ich rol  w strukturze przyrodniczej obszaru, powinno by  podporz dkowane

potrzebom zapewnienia prawid owego funkcjonowania rodowiska i zachowania
ró norodno ci biologicznej

Na terenie gminy Gryfino tereny, których u ytkowanie i zagospodarowanie, z uwagi na cechy
zasobów rodowiska i ich roli w strukturze przyrodniczej obszaru powinno by  podporz dkowane
potrzebom zapewnienia prawid owego funkcjonowania rodowiska i zachowania ró norodno ci
biologicznej to przede wszystkim:

obszar jeziora We ty skiego z otaczaj cym je pasmem szuwaru i k, doliny rzek: Tywy,
Pniewy i Omulnej, „Ciep y Kana ” wraz pó wyspem na zachód od kana u, ki nadodrza skie w okolicy
Krajnika, na pó noc od Gryfina (okolice oczyszczalni cieków) oraz obszar Mi dzyodrza. Tereny te s
miejscem koncentracji walorów przyrodniczych, krajobrazowych oraz wyró niaj  si  du
bioró norodno ci , stanowi c równocze nie lokalne korytarze ekologiczne umo liwiaj ce migracj
i wymian  genetyczn  pomi dzy populacjami.

Jakakolwiek dzia alno  powoduj ca przekszta cenie siedlisk w wyniku, której nast pi ich
ubytek w obszarach natura 2000 powinna by  wykluczona. Dotyczy to wszystkich typów zabudów.
Zabudowa i dzia ania mog ce pogarsza  w jakikolwiek sposób stan siedlisk nie powinny by  równie
lokalizowane na terenach, na których stwierdzono siedlisko znajduj ce si  poza obszarem natura
2000.

2.1.4. Ograniczenia wynikaj ce z konieczno ci ochrony zasobów rodowiska lub wyst powania
uci liwo ci i zagro rodowiska oraz wskazanie obszarów, na których ograniczenia te
wyst puj  oraz propozycje kierunków ochrony zasobów rodowiska

W zakresie ochrony krajobrazu i rze by terenu.
Za szczególnie cenne strefy w zakresie warto ci geomorfologicznych i krajobrazowych na

terenie gminy nale y uzna :

Stref  kraw dziow  doliny Odry na odcinku Gryfino-Radziszewo
Rynn  jezior Werty skich
Rynn  jeziora Borzymskiego
Rynn  dolnej Tywy

1. W strefach tych nale y wykluczy  wszelk  dzia alno  degraduj  naturaln  rze  i procesy
rze botwórcze

2. Zabudowa nie mo e narusza  naturalnych warunków gruntowo-wodne. Dotyczy to przede
wszystkim skarpy odrza skiej gdzie rozwój zabudowy doprowadzi do jej pe nej destrukcji i zagra a
uruchomieniem ruchów masowych na du  skal .

W zakresie warunków geologiczno-in ynierskich i przydatno ci terenu pod zabudow :

1. W strefie doliny Odry projektowanie inwestycyjne musi by  bezwarunkowo poprzedzone
wnikliwym rozpoznaniem warunków gruntowo-wodnych. W dolinie Odry (wraz z systemem tarasów)
przewa aj  niekorzystne lub s abo korzystne warunki gruntowo-wodne pod zabudow . S  one
pochodn :

wyst powania no nych gruntów organicznych wymagaj cych posadawiania po redniego
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ytkiego zalegania lustra wód gruntowych
wyst powania wód agresywnych dla betonów i stali
zasi gu wód powodziowych
wyst powania niekontrolowanych gruntów nasypowych

2. Na wysoczy nie Równiny We ty skiej przewa aj  korzystne warunki gruntowo-wodne pod
zabudow . Wynikaj  one z:

wyst powania w zdecydowanej przewadze gruntów no nych
wyst powania po onego poni ej typowej g boko ci posadawiania zwierciad a wód
gruntowych

3. Nale y wykluczy  ci  i zwart  zabudow  w kraw dziowej partii doliny Odry.

W zakresie ochrony przyrody:

1. Nale y rozwa  cz ciowe przywrócenie ekstensywnego rolniczego u ytkowania wybranych
miejsc na ródodrza skich wyspach.

2. Do kluczowych terenów dla wyst powania ptaków zaliczy  nale y:
Obszar Mi dzyodrza;

ki nadodrza skie w okolicy Krajnika;
Ciep y Kana  oraz pó wysep mi dzy Odr  i Kana em;

ki nadodrza skie na pó noc od Gryfina;
Jezioro We ty skie (w szczególno ci jego pó nocne zatoki) i Jezioro Gardy skie.

3. Oprócz wa nego, ponadregionalnego korytarza migracyjnego nietoperzy, jakim jest Dolina
Odry wa  funkcj  lokalnego korytarza migracyjnego dla kilku gatunków nietoperzy pe ni tak e m.in.
dolina Tywy. Realizacja Inwestycji powoduj cych oddzia ywanie barierowe (np. inwestycje liniowe,
energetyka wiatrowa), wymaga uwzgl dnienia zachowania dro no ci dla tych korytarzy.

4. Na terenie miejscowo ci We ty , ze wzgl du na jej zabytkowy charakter, nagromadzenie
stanowisk archeologicznych oraz malownicze po enie proponuje si  obj cie miejscowo ci
Zespo em Przyrodniczo-Krajobrazowym. W We tyniu do czasów wspó czesnych zachowa o
si  grodzisko redniowieczne, ale zosta o przebadane tylko powierzchownie.

5. W szczególny sposób nale y tak e dba  o doliny mniejszych cieków, jak Tywa, Omulna czy
Pniewa, które w granicach gminy Gryfino stanowi  g ówne miejsca koncentracji bioró norodno ci,
naturalno ci oraz walorów krajobrazowych. Ze wzgl du na niewielkie zlewnie ich stan zale y przede
wszystkim od dzia  lokalnych oraz gospodarki przestrzennej w skali regionu:

unika  zabudowy pasowej przyczyniaj ca si  do tworzenia barier ekologicznych i fragmentacji
siedlisk przyrodniczych w obr bie jezior i dolin cieków,

 nale y tak e do maksymalnego uporz dkowania gospodarki ciekowej szczególnie
w miejscowo ciach zlokalizowanych przy jeziorach, a cieki oczyszcza  metodami skutecznie
obni aj cymi zrzut pierwiastków biogennych do rodowiska,
ogranicza  zbyt intensywne zagospodarowywanie brzegów jezior uniemo liwiaj ce ich
kontakt ze rodowiskiem naturalnym (uniemo liwienie l gów gatunków faunistycznych oraz
niszczenie siedlisk), celem mo liwie maksymalnego "odsuni cia" od jeziora We ty  - zalecana
racjonalizacja wykorzystania powierzchni poprzez limitowanie rozproszenia zabudowy,
zweryfikowa  wielko ci zespo u zabudowy rekreacyjno-letniskowej na pó noc od Wirowa
w wietle realnych potrzeb i uwzgl dniaj c spadek zainteresowania w miar  post puj cej
degradacji jeziora We ty ,
ograniczy  zabudowy terenów rekreacyjnych na wyspach Koziej i Kaczej, na zachodnim
brzegu jeziora We ty skiego, na po udniowym brzegu jeziora Wirowskiego i mi dzy
jeziorami,
uporz dkowanie i udost pnienie publicznych pla  (zw aszcza j. We ty skie, Wirów, Steklno)
ze stworzeniem infrastruktury w ich rejonie (np. kosze na mieci, toalety, miejsca
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wypoczynku i spo ywania posi ków); dzia anie takie spowoduje i uporz dkuje koncentracj
ytkowników w specjalnie przeznaczonych do tego miejscach dzi ki czemu skutecznie

ograniczy si  penetracj  i miecenie w miejsca o istotnych walorach przyrodniczych, które nie
powinny podlega  penetracji,
brzegi jezior nale y zagospodarowywa  tak, aby zachowa  cenne siedliska w nienaruszonym
stanie, do czego obliguje nas Dyrektywa habitatowi; planuj c zagospodarowanie terenu
w s siedztwie jezior nale y wy czy  z zabudowy kluczowe dla ptaków i innych zwierz t
chronionych siedliska, czyli wszelkiego rodzaju zbiorowiska kowe, szuwarowe oraz
zadrzewienia i zakrzaczenia, z zachowaniem bezpiecznego bufora wokó  ich p atów,

6. Miejsca takie jak:
ytek ekologiczny Dolina Storczykowa,
ytek ekologiczny Zgni y Grzyb,

Rezerwat Kwiatowy Kana ,
powinny zachowa  swoje dotychczasowe walory przyrodnicze i by  wy czone z zabudowy

mieszkaniowej, rekreacyjnej, us ugowej, przemys owej i jakiejkolwiek innej powoduj cej utrat
walorów (nie dotyczy to inwestycji celu publicznego o nadrz dnym interesie spo ecznym).

7. Dla potrzeb ochrony krajobrazu zabytkowego eliminowa  chaotyczn  i krzykliw  zabudow
wzd  g ównych ci gów komunikacyjnych.

8. Za szczególnie atrakcyjne pod k tem wykorzystania na cele przemys owe mo na, bez
generowania istotnego negatywnego wp ywu na zachowanie zasobów przyrodniczych, przeznaczy
tereny przy trasie S3, szczególnie w okolicy w a Gryfino. Jednak lokalizuj c nowe zak ady
przemys owe nale y zadba  o zaplanowanie otwartych terenów zielonych wokó  nich. Podobnie
tereny w po udniowej cz  gminy po drugiej stronie drogi krajowej 31 od zak adów Dolna Odra. Inne
lokalizacje, zw aszcza te w odleg ci < 1 km przy proponowanych i istniej cych formach ochrony
przyrody wymagaj  szczegó owego przeanalizowania pod k tem wp ywu na rodowisko.
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Rys. 1. Formy ochrony przyrody w gminie Gryfino.

ród o: opracowanie w asne.
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2.2. Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju gminy Gryfino

W gospodarce finansowej gmin rozró nia si  dwa zasadnicze czynniki, charakteryzuj ce
mo liwo ci rozwojowe:

– dochody w asne gmin, wiadcz ce o zapobiegliwo ci zarz dów oraz aktywno ci gospodarczej
mieszka ców i ich stanu posiadania (poziom podatków i op at lokalnych);

– wydatki inwestycyjne, wiadcz ce o d no ci gmin do powi kszenia swego stanu posiadania,
przyczyniaj ce si  do poprawy warunków ycia mieszka ców oraz do ogólnego rozwoju
spo eczno – gospodarczego1.

Wybrane dane makroekonomiczne

Gmina Gryfino cechuje si  dobrym poziomem wska ników ekonomicznych na tle powiatu
i stosunkowo rednim na tle województwa. Dochody ogó em bud etu gminy na 1 mieszka ca w 2014
wynosi y 3 516 z , co da o gminie 1 miejsce w powiecie, ale ju  tylko 25 w województwie.

W wydatkach sytuacja wygl da odmiennie i analogicznie przy warto ci w 2014 r. na poziomie
3 216 z  na mieszka ca (najni szej od 2010 r.), gmina zajmowa a odpowiednio 8 miejsce w powiecie
(na 9 gmin) i 91 w województwie (na 114 gmin).

Rys. 2. Dochody i wydatki bud etu gminy Gryfino wg ich rodzajów w 2014 r.

ród o:http://szczecin.stat.gov.pl/vademecum/vademecum_zachodniopomorskie/portrety_gmin/powiat_kamie
nski/gmina_miedzyzdroje.pdf

Suma dochodów do bud etu gminy Gryfino wynios a w 2014 roku 113,2 mln z otych, co daje
ok. 3,5 tys z  w przeliczeniu na jednego mieszka ca. Oznacza to spadek dochodów o 0.4%
w porównaniu do roku 2013. Najwi ksz  cz  dochodów wygenerowa Dzia  756 - Dochody od osób
prawnych, fizycznych i od innych jednostek (54.9% - 62,2 mln z ). W bud ecie gminy Gryfino wp ywy
z tytu u podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi y 683 z  na mieszka ca (19,4%), natomiast
dochód z tytu u podatków dochodowych od osób prawnych wynosi 50,0 z otych na mieszka ca
(1,4%).

1 ród o: 25. ród a finansowania procesów rozwojowych gmin -
http://www.gryfino.pl/umgryfinofiles/3928d44f_25_str_zrodlo.htm

http://www.gryfino.pl/umgryfinofiles/3928d44f_25_str_zrodlo.htm
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Rys. 3. Struktura dochodów bud etowych gminy Gryfino w latach 2010 -2014.

ród o: opracowanie w asne na podstawie danych GUS

Suma wydatków z bud etu gminy Gryfino wynios a w 2014 roku 103,5 mln z otych, co daje
ok. 3,2 tys z otych w przeliczeniu na jednego mieszka ca. Oznacza to spadek wydatków o 5%
w porównaniu do roku 2013. Najwi ksza cz  bud etu gminy Gryfino - 40% -  41,4  mln  z  zosta a
przeznaczona na Dzia  801 - O wiata i wychowanie. Du  cz  wydatków z bud etu przeznaczona
zosta a na Dzia  852  -  Pomoc  spo eczna (15.2%  -  15,7  mln  z ) oraz na Dzia  900 - Gospodarka
komunalna i ochrona rodowiska (10.3%  -  10,7  mln  z ). Wydatki inwestycyjne stanowi y 8,6 mln

otych, czyli 8,3% wydatków ogó em.
ród o: http://www.polskawliczbach.pl/gmina_Gryfino#finanse-publiczne-w-pigu%C5%82ce#ixzz48u9oLhVK

Struktura wydatków bud etowych gminy Gryfino wskazuje ograniczenie wydatków
inwestycyjnych po roku 2012. W 2014 maj tkowe wydatki inwestycyjne stanowi y 8,3 % wydatków
gminy. Spowodowane to  by o du ymi inwestycjami w latach 2009-2012 powoduj cymi prawe 20 mln
deficyt bud etowy, w efekcie wzrostu obs ugi d ugu do 4 mln z  w roku 2012. rednio w tym okresie
wydatki inwestycyjne stanowi y 19 % wszystkich wydatków gminy (tj. nieco ponad 20 mln z  rocznie).

W pewnym zakresie na wielko  wydatków i ich obni enie w ostatnim „przej ciowym”
okresie wp ywa równie  harmonogram wdra ania i uruchomienia funduszy obecnego okresu
dofinansowania projektów ze rodków UE na lata 2014-2020.

http://www.polskawliczbach.pl/gmina_Gryfino%23finanse-publiczne-w-pigu%B3ce%23ixzz48u9oLhVK
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Rys. 4. Wydatki bud etu gminy Gryfino w latach 2010-2014.

ród o: opracowanie w asne na podstawie danych GUS

Jednym ze wska ników obrazuj cych poziom aktywno ci ekonomicznej i przedsi biorczo ci
jest liczba podmiotów gospodarki narodowej na 1000 mieszka ców. W gminie Gryfino w roku 2014
zarejestrowanych by o ogó em 3 747 jednostek a wska nik ten wynosi  116/1000 ludno ci i by
wy szy ni  w powiecie gryfi skim – 102/1000 i ni szy ni  w województwie – 128/1000 ludno ci.

Rozk ad bran owy podmiotów przedstawia  si  nast puj co:
– rolnictwo, le nictwo, owiectwo i rybactwo – 124
– przemys  i budownictwo – 1062
– pozosta a dzia alno  - 2 561

2 941 osób fizycznych prowadzi o w gminie Gryfino dzia alno  gospodarcz  wg sekcji PKD
2007.

Rynek pracy
Wg danych prezentowanych przez portal www.polskawliczbach.pl bazuj cy na GUS

przeci tne  miesi czne  wynagrodzenie  brutto  w  gminie  Gryfino  wynosi o  w  2014  r.  3  399  PLN,  co
odpowiada 84,9 % przeci tnego miesi cznego wynagrodzenia brutto w Polsce (4 004 PLN).

Zmian  wysoko ci  wynagrodzenia  w  latach  2002  –  2014  i  relacj  do  poziomu  redniej
krajowej i wojewódzkiej obrazuje poni szy wykres.

Nale y tu jednak wyja ni , e GUS nie publikuje danych nt. zarobków na poziomie gminy,
dlatego przyjmuj c, i  s  to wielko ci dla powiatu gryfi skiego mo na stwierdzi , e sytuacja gminy
Gryfino w tym obszarze jest nieco korzystniejsza.

http://www.polskawliczbach.pl/


BILANS TERENÓW PRZEZNACZONYCH POD ZABUDOW  W GMINIE GRYFINO

17

Rys. 5. Zmiana wysoko ci wynagrodzenia w latach 2002 – 2014 – powiat gryfi ski.

ród o: http://www.polskawliczbach.pl/gmina_Gryfino#finanse-publiczne-w-pigu%C5%82ce#ixzz48u9oLhVK

Analogicznie przedstawiaj  si  dane w zakresie bezrobocia i aktywno ci zawodowej.

Wg danych prezentowanych przez portal www.polskawliczbach.pl na 1000 mieszka ców
w 2014 r. 193 osoby pracowa y, z tego 52,5% to kobiety a 47,5% stanowili m czy ni.

22,3% aktywnych zawodowo mieszka ców gminy Gryfino pracowa o w sektorze rolniczym
(rolnictwo, le nictwo, owiectwo i rybactwo), 26,6% w przemy le i budownictwie, a 14,7% w sektorze
us ugowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja
i komunikacja) oraz 2,9% w sektorze finansowym (dzia alno  finansowa i ubezpieczeniowa, obs uga
rynku nieruchomo ci).

W 2014 Stopa bezrobocia kszta towa a si  na poziomie 13,3 % (16,2% w ród kobiet i  10,7%
ród m czyzn) i by a ni sza ni rednia w województwie zachodniopomorskim (15,5%). wiadczy to

o nienajgorszej kondycji ekonomicznej gminy na tle regionu.

Rys. 6. Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w gminie Gryfino w latach 2004-2014 – powiat
gryfi ski.

ród o: http://www.polskawliczbach.pl/gmina_Gryfino#finanse-publiczne-w-pigu%C5%82ce#ixzz48u9oLhVK

Podobnie jak wy ej nale y mie  jednak na uwadze, i  dane te dotycz  ca ego powiatu
gryfi skiego. Sytuacja gminy na tle pozosta ych gmin powiatu kszta tuje si  znacznie korzystniej.

http://www.polskawliczbach.pl/gmina_Gryfino%23finanse-publiczne-w-pigu%B3ce%23ixzz48u9oLhVK
http://www.polskawliczbach.pl/
http://www.polskawliczbach.pl/gmina_Gryfino%23finanse-publiczne-w-pigu%B3ce%23ixzz48u9oLhVK
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2.3. Spo eczno-demograficzne uwarunkowania rozwoju gminy Gryfino

2.3.1. Stan i struktura ludno ci

Na terenie  gminy Gryfino w 2014 r.  wg danych GUS mieszka o 32 178 osób z  czego 21 565
osób w mie cie oraz 10 613 na terenach wiejskich. Od roku 1995 r. liczba mieszka ców wros a o 875
osób, przy czym o wzro cie decydowa o zwi kszenie liczby ludno ci na terenach wiejskich gminy
wzrost o 1574 osoby, tymczasem miasto Gryfino zmniejszy o w tym okresie liczb  mieszka ców o 652
osoby. O zmianach decydowa o ujemne saldo migracji miasta przez ostatnie 19 lat ( rednio o 84 osób
wi cej wyprowadza o si  z miasta ni  si  do niego przeprowadza o). Od 2001 saldo migracji przesta o
by  równowa one przez dodatni przyrost naturalny (+24 w 2014 r. co odpowiada przyrostowi
naturalnemu 0,7 na 1000 mieszka ców, stosunek liczby urodze ywych do liczby zgonów wynosi
1,01 i jest wi kszy od redniej dla województwa oraz porównywalny do wspó czynnika dynamiki
demograficznej dla ca ego kraju). Na terenach wiejskich przyrost naturalny by  ni szy ni  w mie cie
(ostatnie dwa lata wr cz ujemny), jednak e tereny wiejskie odnotowywa y dodatnie saldo migracji.
Cz  migracji miasta i wsi w granicach gminy równowa y si  – poniewa  miesza cy wyprowadzali si
z miasta na tereny wiejskie nie opuszczaj c gminy. Przy czym cz sto by y i nadal s  to tereny
w bezpo rednim s siedztwie miasta Gryfino jak Pniewo, órawki i przyleg y do wschodniej granicy
miasta obr b We ty  II a tak e tereny o wysokich walorach krajobrazowych i rodowiskowych
po one nad jeziorami jak We ty , Wirówek czy Steklno.

Rys. 7. Ruch naturalny i migracje w mie cie Gryfino i obszarze wiejskim gminy Gryfino
w latach 1995-2014.

ród o: Opracowanie w asne na podstawie GUS

Analizuj c zmiany liczby ludno ci w poszczególnych miejscowo ciach w latach 1995- 2015,
zauwa ane jest zwi kszenie populacji wsi po onych w pobli u miasta tj. abnica, Pniewo
(najwi kszy wzrost), urawie, urawki, oraz w miejscowo ciach po onych nad jeziorami Steklno,
Wirów, We ty . Spadek odnotowa y wsie oddalone od Gryfina, w których funkcjonowa y PGR-y
(istotn  cz  zabudowy mieszkalnej stanowi  budynki wielorodzinne) Gardno,  Do gie, Wysoka
Gryfi ska. Znacz cy spadek, przy jednak innych uwarunkowaniach przestrzennych, odnotowa o te
Nowe Czarnowo.
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Rys. 8. Zmiany liczby ludno ci w miejscowo ciach gminy Gryfino (bez miasta Gryfino) w
latach 1995 – 2015.

ród o: Opracowanie w asne na podstawie danych GUS 2014.
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2.3.2. Sytuacja mieszkaniowa

W celu okre lenia zapotrzebowania na powierzchni  u ytkow  zabudowy mieszkaniowej,
konieczne jest zbadanie standardów mieszkaniowych na terenie gminy. Obecnie w mie cie znajduj
si  mieszkania o cznej powierzchni u ytkowej 466 850 m2,  na  terenach  wiejskich  266  916  m2.
Mieszka cy miasta Gryfino w 2014 r. dysponowali rednio 21,6 m2  powierzchni u ytkowej
mieszkania na osob . Wska nik ten pomimo, i  stale wzrasta jest du o ni szy ni rednio w miastach
polskich (26,1 m2). Dla porównania mieszkaniec miasta Goleniów dysponuje powierzchni  mieszkania
24,2 m2, a w najludniejszym Polskim mie cie Warszawie wska nik ten wynosi 30,5 m2 (cho  w tym
przypadku obraz jest zawy any przez mieszkania pe ni ce funkcje hotelowe – czasowego
zakwaterowania). Ni sza od redniej krajowej jest równie rednia powierzchnia mieszkania jak
dysponuj  mieszka cy obszaru wiejskiego gminy Gryfino (25,1 m2), podczas gdy rednio w Polsce
wska nik ten wynosi 27,6 m2.

Nale y doda , e na tle innych krajów europejskich Polacy i tak dysponuj  niewielk
powierzchni  mieszkaniow . (zob. Ryc. 2). Sytuacja mieszkaniowa jest jednym z istotniejszych
elementów wp ywaj cych na jako ycia mieszka ców, dlatego nale y d  do zwi kszania
parametrów mieszkaniowych.  Zak adaj c obecne tempo zmian powierzchni u ytkowej mieszka  na 1
mieszka ca w ci gu 20 lat wska nik ten zwi kszy si  odpowiednio w mie cie do 26,0 m2, na wsi do
32,3 m2 ( rednio  w  gminie  28,4  m2). Oznacza to, e sytuacja taka b dzie wci  niezadowalaj ca,
dlatego analizy mo na rozpatrywa  równie  dla wska ników wy szych tj. w mie cie 30 m2, na wsi 35
m2. Du a liczba miesza  z „wielkiej p yty” w mie cie oraz bloków popegeerowskich na wsi sprawia, e
ambitniejsze cele b  trudne do osi gni cia (w budynkach tych jest du y odsetek istniej cych
mieszka , s  to ma e lokale, które wci  b  decydowa  o strukturze zasobów mieszkaniowych,
obni aj c redni ). Maj c jednak na uwadze aktualne standardy budownictwa a przede
wszystkim dynamiczny rozwój budownictwa jednorodzinnego mo na przyj  zwi kszone wska niki
jako docelowe parametry dla okre lenia potrzeb w tym zakresie.

Rys. 9. rednia powierzchnia u ytkowa mieszka  na 1 mieszka ca w latach 2002-2014.

ród o: opracowanie w asne na podstawie danych GUS
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Rys. 10. Powierzchnia u ytkowa mieszka  na 1 mieszka ca w wybranych krajach UE.

ród o: Lion's House za Gazet  Wyborcz
http://wyborcza.biz/biznes/1,147752,13327520,Polskie_mieszkania_jednymi_z_najmniejszych_w_Euro
pie.html

2.3.3. Prognoza demograficzna

W celu okre lenia przysz ych potrzeb dla terenów rozwoju zabudowy, na potrzeby Studium
uwarunkowa  i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino, sporz dzono prognoz
demograficzn  do roku 2035.

Prognoz  sporz dzono w oparciu o ostatnie dost pne dane GUS to jest koniec roku 2014.
Struktura wieku mieszka ców gminy Gryfino, a zw aszcza miasta, jest nieco m odsza ni  ca ego kraju i
ca ego województwa zachodniopomorskiego, co powodowane jest du ym nap ywam ludno ci w
latach  70.  XX  w.  Osoby  m ode  w  wieku  do  20  lat  stanowi  19,5%  mieszka ców  miasta  i  22,2  %
mieszka ców  wsi  (w  Polsce  odpowiednio  18,7%  i  22,7%  na  wsi  w  województwie  18,4  %  i  22,7  %).
Osoby  w  wieku  20-64  w  mie cie  Gryfino  stanowi  67,0%  mieszka ców  na  wsi  66,2%  (w  Polsce
odpowiednio 64,5 i63,6 w województwie 65,6% i 65,7%) W wieku poprodukcyjnym 65 i wi cej lat w
mie cie  Gryfino jest  tylko 13,5  % a  na wsi  11,6% podczas  gdy dla  ca ej  Polski  wska niki  te  wynosz
odpowiednio 16,3 i 13,6 a dla województwa . Warto podkre li  du a liczb  osób w wieku 55 -64 lat(
18,2%  w  mie cie  Gryfino  o  2,6  p  proc.  wi cej  ni rednio  w  kraju.  i  1,6  p.p.  wi cej  ni rednio  w
województwie). Osoby te w ci gu nast pnych 10 lat przejd  w wiek poprodukcyjny, a ich miejsce na
runku pracy zast pi  mniej liczne roczniki. W ci gu 10 lat w gminie Gryfino wiek 65 lat przekroczy
5431 osób na ich miejsce w wiek produkcyjny wejdzie zaledwie 3276 osób.

W oparciu o wska niki dzietno ci oraz tablice trwania ycia, prognozowana liczba ludno ci
gminy w roku 2035 z powodów naturalnych zmniejszy si  do 30 435 osób. Liczba urodze  w tym
okresie wyniesie 5 024, a zgonów 6 759 (przyrost naturalny w ci gu nast pnych 20 lat b dzie ujemny
i wyniesie w sumie -1 735). O spadku liczby ludno ci zdecyduje g ównie zmniejszenie populacji miasta
o 1 288 osób do liczby 20 277, w mniejszym stopniu wsi o 455 osób do wielko ci 10 158. Dodatkowo
utrzymanie si  obecnych trendów migracyjnych (saldo -75 dla miasta i +65 dla miejscowo ci
wiejskich), spowoduje dalszy spadek ludno ci miasta o 1 500 osób do 18 777 osób oraz wzrost
ludno ci na wsi o 1 300 osób do 11 458 osób.

http://wyborcza.biz/biznes/1
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Rys. 11. Struktura wieku i p ci mieszka ców gminy Gryfino w 2014 r.

ród o: http://www.polskawliczbach.pl/gmina_Miedzyzdroje#dane-demograficzne - na podstawie GUS

Tab. 2. Prognozowana liczba ludno ci gminy Gryfino

Stan w roku: Ludno  miasto Ludno  wie Ludno  razem
2014 21 565 10 613 32 178

bez migracji 20 277 10 158 30 435
2035

z migracjami 18 777 11 458 30 235
ród o: opracowanie w asne

W zale no ci od zmiany dzietno ci kobiet oraz skali i kierunków migracji prognoza mo e by
modyfikowana, jednak e w realnym scenariuszu liczba ludno ci miasta nie zwi kszy si , z kolei na
terenach wiejskich mo e ona nieznacznie wzrosn  – przy czym wzrost b dzie nierównomierny
i dotyczy  b dzie wybranych wsi (po nych w pobli u Gryfina i nad jeziorami.

Analiza sytuacji demograficznej podobnej pod wzgl dem lokalizacji i wielko ci do Gryfina
gminy - Goleniów, wskazuje e w ostatnim dwudziestoleciu uda o si  utrzyma  liczb  ludno ci
w mie cie za spraw  lepszego salda migracji, na co wp yw mia  w cz ci lepszy rynek pracy powsta y
dzi ki przedsi biorstwom w Goleniowskim Parku Przemys owym. Maj c na uwadze dzia ania
realizowane przez gmin  Gryfino na rzecz o ywienia gospodarczego i poprawy atrakcyjno ci
inwestycyjnej gminy, w tym uruchomienia i rozwoju strefy przemys owej w Gardnie – Parku
Regionalnego w Gryfinie, mo na przyj  w perspektywie wieloletniej za enie podobnego
scenariusza i pozytywnego demograficznego efektu dla miasta i gminy Gryfino.

Sprawny transport metropolitalny do Szczecina, ni sze koszty zamieszkania, rozwój
przedsi biorstw na terenie gminy oraz u atwienia w zak adaniu w asnych firm przez mieszka ców
gminy (np. przez powstanie inkubatora przedsi biorczo ci), wraz z jednoczesnym podnoszeniem
atrakcyjno ci i jako ci ycia mo e mie  wp yw na zatrzymanie odp ywu mieszka ców z gminy.

http://www.polskawliczbach.pl/gmina_Miedzyzdroje%23dane-demograficzne
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2.4. Zapotrzebowanie na powierzchni  u ytkow  zabudowy dla poszczególnych funkcji w roku
prognozy - 2035

W ustawie wskazuje si  na uj cie bilansu terenów przeznaczonych pod zabudow
z uwzgl dnieniem podzia u na funkcje zabudowy (art. 10 ust. 5 ustawy), bez wskazania konkretnych
funkcji. Maj c na uwadze genez  zmian wprowadzonych do ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym w listopadzie 2015 r. (czynnikiem determinuj cym by  trwaj cy
od lat proces niekontrolowanego rozlewania si  zabudowy, szczególnie na obszarach podmiejskich,
zwi zane z tym koszty realizacji infrastruktury i podporz dkowanie tym procesom dokumentów
planistycznych gmin) i wynikaj cy z tych zmian wymóg opracowania bilansu zapotrzebowania na
zabudow , jako podstaw  analiz przyj to funkcj  mieszkaln  oraz us ugow
i produkcyjn /przemys ow . Analogiczny podzia  na g ówne funkcje zabudowy przyj to
w obowi zuj cym Studium uwarunkowa  i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
i gminy Gryfino. Do analiz przyj to funkcje zabudowy wyst puj ce w skali i ilo ci o istotnym
znaczeniu dla kszta towania struktury funkcjonalno-przestrzennej ca ej gminy i poszczególnych
miejscowo ci. Pomini to funkcje o charakterze wyj tkowym, wyst puj ce sporadycznie, czy
np. zwi zane z lokalizacj  infrastruktury technicznej. Przyj to zatem nast puj  klasyfikacj   funkcji
zwi zanych z zabudow :

1) zabudowa mieszkaniowa (jedno i wielorodzinna);

2) zabudowa us ugowa (us ug publicznych i komercyjnych);

3) zabudowa produkcyjna (produkcyjno-magazynowa).

2.4.1. Szacowanie zapotrzebowania na powierzchni  u ytkow  mieszkaln  w roku 2035

Szacunki przeprowadzono w kilku wariantach prognozy demograficznej i zmiany wska ników
powierzchni u ytkowej mieszka  przypadaj cej na 1 mieszka ca. Szacunek sporz dzono
w wariantach:

1) wariant zachowawczy – zak ada, e sprawdzi si  prognoza demograficzna, a wzrost
wska ników powierzchni u ytkowej mieszka per capita: (1) - utrzyma si  na obserwowanym
dotychczas poziomie lub (2) - zwi kszy si  odpowiednio do 30 m2 w mie cie i 35 m2 na wsi;

2) wariant rozwojowy – zak ada popraw  atrakcyjno ci Gryfina a przez to zatrzymanie odp ywu
miesza ców miasta, przy jednoczesnym utrzymaniu nap ywu na wie ; wzrost powierzchni

ytkowej przy takich samych za eniach jak w wariancie zachowawczym;

3) wariant optymistyczny – zak ada zwi kszenie liczby urodze , zatrzymanie odp ywu
mieszka ców z miasta oraz utrzymanie nap ywu na wie  (w efekcie ludno  miasta utrzyma
si  na obecnym poziomie i zwi kszy si  liczba ludno ci wiejskiej); wzrost powierzchni

ytkowej przy takich samych za eniach jak w wariancie zachowawczym i rozwojowym.

Nale y podkre li , e zwi kszanie liczby ludno ci wiejskiej odbywa si  w du ej mierze
kosztem miasta, dlatego zatrzymanie odp ywu z miasta i utrzymanie nap ywu na wie  musi si  odby
w oparciu o migracje spoza gminy Gryfino. Sprawia to, e wariant optymistyczny i rozwojowy
wymaga zwi kszenia atrakcyjno ci osadniczej zarówno miasta jak i ca ej gminy. Poprawa
atrakcyjno ci miasta Gryfino wymaga podniesienia warunków mieszkaniowych i jako ci ycia jak
i dost pno ci samych mieszka . Istotna b dzie równie  jako  i dost pno  infrastruktury spo ecznej
a tak e infrastruktury technicznej w tym komunikacyjno-transportowej.
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Tab. 3. Szacunkowe zapotrzebowanie na powierzchni  u ytkow  mieszka  w gminie Gryfino
do roku 2035

Wariant zachowawczy
Za enia mieszkaniowe

Za enia demograficzne

(1)Przy utrzymaniu
trendów powierzchni

ytkowej per capita
m. 26,0  m2, w. 32,3 m2

(2)Przy za eniu zwi kszenia
powierzchni u ytkowej per
capita do  m.30, w.35

Miasto - 18777 488.202 m2 563.310 m2Ludno

2035 Wie  - 11458 370.093 m2 401.030 m2

Wariant rozwojowy – przyj ty do dalszych analiz i oblicze
Za enia mieszkaniowe

Za enia demograficzne

(1) Przy utrzymaniu
trendów powierzchni

ytkowej per capita
m.26,0  m2,  w. 32,3 m2

(2)Przy za eniu zwi kszenia
powierzchni u ytkowej per
capita do  m.30, w.35

Miasto - 20 277 527.202 m2 608.310 m2Ludno

2035 Wie  - 11458 370.093 m2 401.030 m2

Wariant optymistyczny
Za enia mieszkaniowe

Za enia demograficzne

(1) Przy utrzymaniu
trendów powierzchni

ytkowej per capita
m.26,0  m2 w. 32,3 m2

(2)Przy za eniu zwi kszenia
powierzchni u ytkowej per
capita do  m.30, w.35

Miasto - 21 565 560.690 m2 646.950 m2Ludno

2035 Wie  - 11458 370.093 m2 401.030 m2

ród o: opracowanie w asne

Na potrzeby bilansowania zapotrzebowania powierzchni zabudowy mieszkaniowej
i odpowiednio terenów  o funkcji mieszkalnej w studium przyj to wariant rozwojowy przy za eniu
utrzymania trendów wzrostu powierzchni u ytkowej czyli wzrostu powierzchni u ytkowej na
mieszka ca w mie cie do 26,0 m2 a na obszarach wiejskich do 32,3 m2.

Oznacza to zapotrzebowanie w roku 2035 na powierzchni  u ytkow  mieszka  w mie cie na
poziomie 527 202 m2 oraz 370 093 m2 na obszarach wiejskich, razem 897 295 m2.

Tab. 4. Zestawienie wielko ci powierzchni u ytkowej mieszkalnej.

2014 2035

wzrost [m2]
=

zapotrzebowanie  na
now  pow. u ytkow

wzrost procentowy

miasto 466 850 527 202 60 352 12,9%

wie 266 916 370 093 103 177 38,7%

cznie 733 766 897 295 163 529 22,30%
ród o: opracowanie w asne.

Zapotrzebowanie na now  powierzchni  u ytkow  w zabudowie mieszkalnej
(jedno i wielorodzinnej) okre la si  na poziomie – 163 529 m2 [897 295 m2 – 733 766 m2].
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2.4.2. Szacowanie zapotrzebowania na powierzchni  u ytkow  zabudowy produkcyjno-
magazynowej w roku 2035

Powierzchni us ug przyjmuje si  jako wypadkow  powierzchni mieszkalnej. Mieszkania
o pow. u ytkowej w mie cie 466 850 m2 i na terenach wiejskich 266916 m2, razem 733 766 m2.

Na podstawie analizy bazy danych obiektów topograficznych (BDOT) szacuje si , e na terenie
gminy Gryfino budynki przemys owo – magazynowe posiadaj cznie ok. 241 184 m2 powierzchni

ytkowej (76 126 m2  w mie cie i 165 058 m2 na terenach wiejskich) i skupione s  g ównie w pa mie
nadodrza skim wzd  drogi krajowej nr 31, z mniejszym skupiskiem w okolicach Gardna i We tynia.
Stosunek powierzchni przemys owo-magazynowej do powierzchni mieszkaniowej wynosi 0,33.

241 184 m2/ 733 766 m2 =  0,33

Zapotrzebowanie na powierzchni  w d szej perspektywie czasowej trudno jest oszacowa .
Nale y zak ada  wzrost atrakcyjno ci inwestycyjnej gminy. Zainteresowanie inwestorów
zewn trznych uzale nione jest m.in. od  gotowo ci gminy (w tym planistycznej do zaabsorbowania
takiej inwestycji). Pewien limit stanowi  mog  zasoby ludzkie (np. zapotrzebowanie na
wykwalifikowan  kadr ). Tereny takie powinny by  równie  przygotowane dla inwestorów
wewn trznych, cho  w tym przypadku b  to zapewne mniejsze potrzeby. Dlatego bez wzgl du na
sformu owane zapotrzebowanie, rezerwa terenowa na rozwój dzia alno ci przemys owo -
magazynowej powinna by  w studium gminy zapewniona. Dlatego wska nik pow. produkcyjnej do
mieszkaniowej mo na zwi kszy  do 0.4, co zwi ksza zapotrzebowanie do warto ci ok. 359 tys.m2 .
Oznacza to wzrost o ponad 100 000 m2 w stosunku do stanu obecnego.

897 295 m2 x 0,4 =  358 918 m2

Zapotrzebowanie na now  powierzchni  u ytkow  dla zabudowy produkcyjno-magazynowej
okre la si  na poziomie – 117 734 m2 [358 918 m2 – 241 184 m2].

2.4.3. Szacowanie zapotrzebowania na powierzchni  u ytkow  zabudowy us ugowej w roku 2035

Na potrzeby bilansu i formu owania kierunków rozwoju budynki o funkcji us ugowej
podzielono na us ugi komercyjne i us ugi publiczne.

Us ugi komercyjne
Analogicznie na podstawie analizy bazy danych obiektów topograficznych (BDOT) przyj to, e

ród budynków us ug komercyjnych 52 500 m2 powierzchni u ytkowej posiadaj  budynki biurowe
i handlowo-us ugowe oraz 2 340 m2 budynki o funkcji hotelowo – gastronomicznej, co daje cznie
54 840 m2. Us ugi te w wi kszo ci zlokalizowane s  w mie cie Gryfino. Stosunek ich powierzchni do
powierzchni u ytkowej budynków mieszkaniowych wynosi 0,075. Nale y doda e budynki urz dów
klasyfikowane s  jako biurowe.

54 840 m2 / 733 766 m2 =  0,075

Ch onno  rynku wewn trznego gminy Gryfino i okolicznych gmin obs ugiwanych przez
miasto limituje znacz co wi kszy wzrost. Istotne zwi kszenie zapotrzebowania na us ugi mo e
wyst pi  jedynie w zakresie us ug wiadczonych w oparciu o popyt zewn trzny.

Utrzymanie wska nika powierzchni us ugowych do mieszkalnych na poziomie 0,075 w roku
2035 oznacza zapotrzebowanie na poziomie ok. 67 297 m2 czyli  wzrost  w przybli eniu  o  12 457 m2

powierzchni u ytkowej.

897 295 m2 x 0,75 = 67 297 m2

Zapotrzebowanie na now  powierzchni  u ytkow  us ug komercyjnych
okre la si  na poziomie – 12 457 m2 [69 297 m2 - 54 840 m2]
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Us ugi publiczne
Us ugi publiczne zlokalizowane s  w budynkach o powierzchni u ytkowej ok. 65 250 m2

w tym:

– by zdrowa ok. 14 250  m2

– religijne ok. 8 080  m2

– wiata, szkolnictwo i badania ok. 38 500  m2

– kultury ok. 4 420  m2.

Stosunek powierzchni us ug publicznych do powierzchni mieszkalnej wynosi 0,09.

65 250 m2 / 733 766 m2 =  0,09

Zapotrzebowanie na powierzchni  us ug publicznych nie powinno istotnie wzrasta .
W przypadku powstawania nowych obiektów b  one zast powa  obiekty obecne (np. nowy dom
kultury), co w bilansie nie spowoduje istotnych zmian a tym samym zapotrzebowania na nowe
tereny. Dalszy wzrost liczby ludno ci na terenach wiejskich mo e spowodowa  wzrost
zapotrzebowania na us ugi na tych terenach. Dotyczy to szczególnie terenu Pniewo – urawki, gdzie
obecnie brak np. szko y podstawowej (dzieci dowo one s  do szkó  na terenie miasta Gryfino).
Zak adaj c zatem, e mog  powstawa  nowe obiekty nie wyst puj ce obecnie (szko a, hala sportowa,
muzeum, wietlica, biblioteka, przychodnia itp.) przyj to minimaln  korekt  wska nika do poziomu
0,1. Zapotrzebowanie na powierzchni  us ug publicznych przy tym za eniu wyniesie ok. 89 730 m2

co oznacza zapotrzebowanie na now  powierzchni  w wysoko ci ok. 24 500 m2.

897 295 m2 x 0,1 = 89 730 m2

Zapotrzebowanie na now  powierzchni  u ytkow  us ug publicznych
okre la si  na poziomie – 24 480 m2 [89 730 m2 - 65 250 m2]

2.4.4. Podsumowanie - maksymalne w skali gminy zapotrzebowanie na now  zabudow
w podziale na funkcje zabudowy w roku prognozy 2035:

Zgodnie z przeprowadzonym szacowaniem zapotrzebowanie na now  zabudow
mieszkaniow , produkcyjno-magazynow  i us ugow  ustalono na poziomie:

– dla zabudowy mieszkaniowej - 163 529 m2;

– dla zabudowy produkcyjno-magazynowej - 117 734 m2;

– dla zabudowy us ugowej komercyjnej - 12 457 m2;

– dla zabudowy us ug publicznych - 24 480 m2.

Jako podstaw  szacowania zapotrzebowania na powierzchni  zabudowy i okre lenia
potencjalnego zapotrzebowania na now  zabudow  przyj to za enia demograficzne dla wariantu
rozwojowego – po redniego, ale jednocze nie jednak umiarkowanie optymistycznego. Zak adaj c
mo liwo  wyst pienia w najbli szych latach korzystnych zjawisk zarówno na gruncie ekonomicznym
jak i demograficznym mo na przyj  teoretycznie, e wariant optymistyczny stanie  si  mo liwy  do
osi gni cia.

Ustawodawca nak adaj c na samorz dy gmin obowi zek sporz dzenia bilansu, którego
rezultaty maj  stanowi  podstaw  formu owania polityki przestrzennej gminy na wiele lat, przyj
równie , co zosta o uj te stosownym zapisem ustawowym, e nie da si  przewidzie
i zaprogramowa  precyzyjnie wszystkich procesów rozwojowych w tak z onym systemie i przy tylu
niewiadomych. Dopu ci  zatem, zgodnie z art. 10 ust. 7 pkt 2, maj c na uwadze niepewno
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procesów rozwojowych, zwi kszenie szacowanego zapotrzebowania na now  zabudow
o maksymalnie 30%.

Uwzgl dniaj c powy sze tj. wariant optymistyczny rozwoju demograficznego gminy Gryfino
oraz mo liwo  zwi kszenia zapotrzebowania na now  zabudow  przewidzian  ustaw , okre lono
maksymalne w skali gminy zapotrzebowanie na now  zabudow  dla poszczególnych funkcji
zabudowy jak ni ej.

Jednoczenie maj c na uwadze szacunkowy charakter oblicze  w zakresie zapotrzebowania na
powierzchni  zabudowy wyniki w zakresie zwi kszenia zapotrzebowania zaokr glono do pe nych
tysi cy metrów kwadratowych powierzchni u ytkowej.

Przyjmuj c dopuszczalne zwi kszenie zapotrzebowania o 30% (zgodnie z art. 10 ust. 7 pkt 2 ustawy
o pizp), maksymalne w skali gminy zapotrzebowanie na now  powierzchni  u ytkow  mieszkaln

okre la si  na:

212 000 m2 [163 529 m2 x 1,3]

Przyjmuj c dopuszczalne zwi kszenie zapotrzebowania o 30% (zgodnie z art. 10 ust. 7 pkt 2 ustawy
o pizp), maksymalne w skali gminy zapotrzebowanie na now  powierzchni  u ytkow  dla funkcji

produkcyjno-magazynowej okre la si  na:

153 000 m2 [117 734 m2 x 1,3]

Przyjmuj c dopuszczalne zwi kszenie zapotrzebowania o 30% (zgodnie z art. 10 ust. 7 pkt 2 ustawy
o pizp), maksymalne w skali gminy zapotrzebowanie na now  powierzchni  u ytkow  dla us ug

komercyjnych okre la si  na:

16 000 m2 [12 457 m2 x 1,3]

Przyjmuj c dopuszczalne zwi kszenie zapotrzebowania o 30% (zgodnie z art. 10 ust. 7 pkt 2 ustawy
o pizp), maksymalne w skali gminy zapotrzebowanie na now  powierzchni  u ytkow  dla funkcji

us ugowej - publicznej okre la si  na poziomie:

32 000 m2 [24 480 m2 x 1,3]

cznie zapotrzebowanie na powierzchni  u ytkow  dla us ug okre la si  na poziomie:

 48 000 m2 [16 000 m2 + 32 000 m2]
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3. Szacowanie ch onno ci - metodyka wyznaczania obszarów i obliczania
ch onno ci dla poszczególnych funkcji zabudowy

Zgodnie z art. 10 ust. 5 pkt 2 i 3 w ramach obliczania bilansu zapotrzebowania na zabudow
kolejno szacuje si :

[A]. ch onno , po onych na terenie gminy, obszarów o w pe ni wykszta conej zwartej
strukturze funkcjonalno-przestrzennej w granicach jednostki osadniczej, rozumian  jako
mo liwo  lokalizowania na tych obszarach nowej zabudowy, wyra on  w powierzchni

ytkowej zabudowy, w podziale na funkcje zabudowy,

[B]. ch onno , po onych na terenie gminy, obszarów przeznaczonych w planach miejscowych
pod zabudow , innych ni  wymienione powy ej, rozumian  jako mo liwo  lokalizowania na
tych obszarach nowej zabudowy, wyra on  w powierzchni u ytkowej zabudowy, w podziale
na funkcje zabudowy.

Powy szy podzia  na [A] i [B] przyj to dla rozró nienia obszarów na kolejnych etapach analizy.

Dla pe nego obrazu nale oby uwzgl dni  równie  potencjaln  ch onno  obszarów obj tych
ustaleniami decyzji o warunkach zabudowy. W tym zakresie do analizy ch onno ci przyj to tylko te
decyzje, które zosta y wydane dla nieruchomo ci po onych poza terenami [A] i [B]. Wskazano na
ch onno  jako dodatkowy element kszta tuj cy sposób zagospodarowania terenu, ale nie ujmowano
wyników do bilansowania.

3.1. Wyznaczanie obszarów szacowania ch onno ci

3.1.1. [A] - Wyznaczenie obszarów o w pe ni wykszta conej zwartej strukturze funkcjonalno-
przestrzennej - terenów istniej cej zwartej zabudowy

Aby móc oszacowa  ch onno  po onych na terenie gminy obszarów o w pe ni
wykszta conej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej w granicach jednostki osadniczej
w  rozumieniu  art.  2  pkt  1  ustawy  z  dnia  29  sierpnia  2003  r. o urz dowych nazwach miejscowo ci
i obiektów fizjograficznych, rozumian  jako mo liwo  lokalizowania na tych obszarach nowej
zabudowy, wyra on  w powierzchni u ytkowej zabudowy, w podziale na funkcje zabudowy
konieczne jest dokonanie analizy funkcji zabudowy oraz wyznaczenie istniej cych terenów zwartej
zabudowy.

Zgodnie z przytoczonym powy ej przepisem:

jednostka osadnicza to wyodr bniony przestrzennie obszar zabudowy mieszkaniowej wraz
z obiektami infrastruktury technicznej zamieszkany przez ludzi.

Ponadto zgodnie z kolejnymi zapisami ustawy:

- jednostk  osadnicz  jest równie kolonia - powsta a jako rezultat ekspansji miejscowo ci
poza obszar wcze niej istniej cej zabudowy, w szczególno ci: kolonia miasta, kolonia wsi.

- miasto stanowi jednostk  osadnicz  o przewadze zwartej zabudowy i funkcjach nierolniczych
posiadaj  prawa miejskie b  status miasta nadany w trybie okre lonym odr bnymi
przepisami.

- wie  stanowi jednostk  osadnicz  o zwartej lub rozproszonej zabudowie i istniej cych
funkcjach rolniczych lub zwi zanych z nimi us ugowych lub turystycznych nieposiadaj  praw
miejskich lub statusu miasta.

- miejscowo  stanowi jednostk  osadnicz  lub inny obszar zabudowany odró niaj ce si  od
innych miejscowo ci odr bn  nazw , a przy jednakowej nazwie - odmiennym okre leniem ich
rodzaju.
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Powy sze definicje nie okre laj  precyzyjnie relacji w odniesieniu do przestrzennego zasi gu
jednostki osadniczej. Okre lenie zasi gu jednostki jest szczególnie trudne w sytuacji rozproszenia
zabudowy podmiejskiej czy w s siedztwie wsi. Dlatego przy wyznaczaniu zasi gu obszarów o w pe ni
wykszta conej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej jednostek osadniczych oparto si
pomocniczo na zapisach art. 4 pkt 29 i 30 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych
i le nych (Dz. U. z 2015 r. poz. 909), które stanowi :

- zwarta zabudowa to zgrupowanie nie mniej ni  5 budynków, za wyj tkiem budynków
o funkcji wy cznie gospodarczej, pomi dzy którymi najwi ksza odleg  s siaduj cych ze
sob  budynków nie przekracza 100 m.

- obszar zwartej zabudowy to obszar wyznaczony przez obwiedni  prowadzon  w odleg ci
50 m od zewn trznych kraw dzi skrajnych budynków tworz cych zwart  zabudow  lub po
zewn trznych granicach dzia ek, na których po one s  te budynki, je li ich odleg  od tych
granic jest mniejsza ni  50 m.

W przypadku gdy obszar o w pe ni wykszta conej zwartej strukturze funkcjonalno-
przestrzennej jednostki osadniczej jest obj ty obowi zuj cym planem miejscowym granice zasi gu
tego obszaru dostosowano do granic terenów elementarnych planu, w czaj c przylegaj ce tereny
w granicach terenów elementarnych do obszaru zwartej zabudowy.

Zgodnie z powy szymi wytycznymi i definicjami wyznaczono tereny istniej cej zwartej
zabudowy – obszary o w pe ni wykszta conej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej. Ich
zasi g dla poszczególnych jednostek przedstawiaj  za czone mapy i schematycznie na Rys. nr 12.

Dla oszacowania ch onno ci wyznaczonych obszarów o w pe ni wykszta conej zwartej
strukturze funkcjonalno-przestrzennej, rozumianej jako mo liwo  lokalizowania na tych obszarach
nowej zabudowy, wyodr bniono w ich strukturze tereny niezainwestowane a nadaj ce si  do
zabudowy pod okre lone funkcje. Suma obliczonej teoretycznej ch onno ci tych terenów stanowi
o ch onno ci ca ej jednostki. Wyliczenia w tym zakresie zawiera Rozdzia  4.

3.1.2. [B] - Wyznaczenie obszarów przeznaczonych w planach miejscowych pod zabudow

Art. 10 ust. 5 pkt 3 ustawy okre la obowi zek obliczenia ch onno ci terenów przeznaczonych
pod zabudow  w planach miejscowych po onych poza wyznaczonymi wcze niej obszarami
o w pe ni wykszta conej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej jednostek osadniczych.

Z obowi zuj cych na terenie gminy 77 planów miejscowych w dalszych analizach
uwzgl dniono tylko te, które w swoich ustaleniach wyznaczaj  tereny lokalizacji nowej zabudowy
o funkcji mieszkaniowej wielo i jednorodzinnej (w tym o charakterze rekreacji indywidualnej –
turystycznej), us ugowej i produkcyjno-magazynowej. Z powy szych wzgl dów wy czono z analizy
plany sporz dzone np. wy cznie dla lokalizacji infrastruktury technicznej czy lokalizacji zespo u
elektrowni wiatrowych. Ich zasi g przedstawia za czone mapy i schematycznie na Rys. nr 12.

Nast puj ce plany obejmuj  w ca ci lub co najmniej w cz ci tereny lokalizacji zabudowy
poza wyznaczonymi obszarami [A] o zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej:

1. UCHWA A NR VI/60/99 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 3 marca 1999 r.  w sprawie zmiany planu
ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino - rejon Pniewo, órawki, órawie,
Nowe Czarnowo.

2. UCHWA A NR VI/61/99 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 3 marca 1999 r. w sprawie uchwalenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino - rejon ul Fabrycznej

3. UCHWA A NR XX/264/2000 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 czerwca 2000 r. w sprawie uchwalenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino - miejscowo  Nowe
Czarnowo – Kolonia.
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4. UCHWA A NR XX/265/2000 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 29 czerwca 2000 r. w sprawie
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino - rejon ul.
ARTYLERYJSKIEJ.

5. UCHWA A Nr XX/266/2000 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 czerwca 2000r. w sprawie uchwalenia
zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino - rejon wsi Krajnik,
Krzypnica, Nowe Czarnowo.

6. UCHWA A  NR  XXII/291/2000  Rady  Miejskiej  w  Gryfinie  z  dnia  21  wrze nia  2000  r.  w  sprawie
uchwalenia zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino – ul. czna (dz.
nr 137, 138, 139, 140, 141/1 i 141/2 oraz cz  dz. nr 123 i 142).

7. UCHWA A  NR  XXII/292/2000  Rady  Miejskiej  w  Gryfinie  z  dnia  21  wrze nia  2000  r.  w  sprawie
uchwalenia zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino – miejscowo
Daleszewo (dz. nr 152/1, 153/1, 153/2, 153/8, 153/9, 153/10, 153/11, 153/12, 153/13 i 153/14).

8. UCHWA A  NR  XXII/293/2000  Rady  Miejskiej  w  Gryfinie  z  dnia  21  wrze nia  2000  r.  w  sprawie
uchwalenia zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino – miejscowo
Radziszewo (dz. nr 139 i 143).

9. UCHWA A NR XXII/294/2000 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 21 wrze nia 2000 r. w sprawie zmiany w
planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino dla cz ci terenu w obr bie
We ty  II.

10. UCHWA A  NR  XXXVII/507/01  Rady  Miejskiej  w  Gryfinie  z  dnia  10  grudnia  2001  r.  w  sprawie
uchwalenia zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino na obszarze
po onym w rejonie miejscowo ci Stare Brynki i obejmuj cym dzia ki nr 214 i 215 w obr. Czepino oraz
cz  dróg (nr 245 obr. Czepino i nr 5 obr. Stare Brynki).

11. UCHWA A nr XLIV/566/02 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 29 maja 2002 r. w sprawie uchwalenia
zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino - w miejscowo ci WIRÓW
w obr bie Wirów oraz w obr bie We ty  II.

12. UCHWA A  nr  XLVII/602/02  RADY  MIEJSKIEJ  W  GRYFINIE  z  dnia  27  czerwca  2002  r.  w  sprawie
uchwalenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino
obejmuj cej: obszar I po ony w rejonie ul. okietka i obszar II po ony w rejonie ul.
Czechos owackiej.

13. UCHWA A  Nr  XLIX/639/02  RADY  MIEJSKIEJ  W  GRYFINIE  z  dnia  10  pa dziernika  2002  r.  w  sprawie
zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino - obr b l m. Gryfino
- „tereny wojskowe`

14. UCHWA A Nr IV/61/03 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 30 stycznia 2003r. w sprawie zmiany planu
ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino - rejon ulic Rybacka, Wodna,

czna
15. UCHWA A NR IV/64/03 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie uchwalenia

zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino w miejscowo ci
bce w obr. Daleszewo.

16. UCHWA A  NR  VI/89/03  RADY  MIEJSKIEJ  W  GRYFINIE  z  dnia  27  marca  2003r.  w  sprawie  uchwalenia
zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino w mie cie Gryfino
w rejonie ul. Hugo Ko taja

17. UCHWA A Nr VII/102/03 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 24 kwietnia 2003r. w sprawie uchwalenia
zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino w miejscowo ci
Wirów.

18. UCHWA A Nr VII/103/03 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie uchwalenia
zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino w miejscowo ci
Chwarstnica.

19. UCHWA A Nr IX/147/03 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 26 czerwca 2003r. w sprawie zmiany planu
ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino - rejon ulicy Armii Krajowej.

20. UCHWA A Nr XI/162/03 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 28 sierpnia 2003r. w sprawie uchwalenia
zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino w miejscowo ci
Daleszewo.

21. UCHWA A NR XII/178/03 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 25 wrze nia 2003r. w sprawie zmiany w
planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino - Obr. Radziszewo 1, teren
dzia ki Nr 89/3 i cz ci dzia ki Nr 84.
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22. UCHWA A  NR  XIV/195/03  RADY  MIEJSKIEJ  W  GRYFINIE  z  dnia  30  pa dziernika  2003r.  w  sprawie
uchwalenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino - rejon
wsi We ty .

23. UCHWA A NR XV/212/03 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie uchwalenia
zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino obejmuj cej
obszar trasy napowietrznej linii energetycznej 110 kV od Elektrowni Dolna Odra do Chlebowa.

24. .  UCHWA A  NR  XXIII/320/04  RADY  MIEJSKIEJ  W  GRYFINIE  z  dnia  22  czerwca  2004  r.  w  sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino w miejscowo ci
Wirówek (I), obr b Wirów.

25. UCHWA A  NR  XXIII/321/04  RADY  MIEJSKIEJ  W  GRYFINIE  z  dnia  22  czerwca  2004  r.  w  sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino obejmuj cego teren
w obr bie Sobieradz (I).

26. UCHWA A  NR  XXXV/458/05  RADY  MIEJSKIEJ  W  GRYFINIE  z  dnia  28  kwietnia  2005  r.  w  sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino w obr bach nr 1, 2 i
3 miasta Gryfino.

27. UCHWA A NR XLIV/557/05 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - terenu sk adowiska odpadów i
terenów w obr bie We ty  II gminy Gryfino.

28. UCHWA A NR XLIV/558/05 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 30 listopada 2005 r.  w sprawie planu
miejscowego zagospodarowania przestrzennego terenów w obr bie Pniewo gminy Gryfino.

29. UCHWA A NR VII/74/07 RADY MIEJSKIEJ w GRYFINIE z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „STARE BRYNKI – CZEPINO” w rejonie
miejscowo ci Stare Brynki.

30. UCHWA A  NR  IX/89/07  RADY  MIEJSKIEJ  w  GRYFINIE  z  dnia  31  maja  2007  r.  w  sprawie  uchwalenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta GRYFINO w rejonie C. W.
Laguna.

31. UCHWA A NR X/90/11 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 25 sierpnia 2011 r.  w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino w rejonie Pniewo i órawki.

32. UCHWA A  Nr  XIII/130/11  RADY  MIEJSKIEJ  W  GRYFINIE  z  dnia  24  listopada  2011  r.  w  sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu po onego w rejonie ul.

yckiej w Gryfinie.
33. UCHWA A  NR  XV/144/11  RADY  MIEJSKIEJ  W  GRYFINIE  z  dnia  29  grudnia  2011  r.  w  sprawie

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru po onego w obr bach Czepino i
Daleszewo.

34. UCHWA A  NR  XV/145/11  RADY  MIEJSKIEJ  W  GRYFINIE  z  dnia  29  grudnia  2011  r.  w  sprawie  planu
miejscowego zagospodarowania przestrzennego terenów w obr bach: órawie, órawki, Pniewo,
Bartkowo.

35. UCHWA A  NR  XVIII/158/12  RADY  MIEJSKIEJ  W  GRYFINIE  z  dnia  22  marca  2012  r.  w  sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu po onego w obr bie Gardno - rejon
ul. S onecznej.

36. UCHWA A  NR  XX/175/12  RADY  MIEJSKIEJ  W  GRYFINIE  z  dnia  26  kwietnia  2012  r.  w  sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu po onego w obr bach We ty ,
Gardno, Chwarstnica, Wirów, We ty  II- Jezioro We ty .

37. UCHWA A NR XXII/190/12 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 18 czerwca 2012r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino w obr bie Gardno i
obr bie Drzenin – tereny produkcyjno-us ugowe Gryfino.

38. UCHWA A NR XXXIV/295/13 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu po onego w obr bie We ty  - obej cie
drogowe.

39. UCHWA A  Nr  VII/64/15  RADY  MIEJSKIEJ  W  GRYFINIE  z  dnia  30  kwietnia  2015  roku  w  sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obr bie nr 4 miasta Gryfino - rejon ul.
Artyleryjskiej.

40. UCHWA A  NR  XVII/147/15  RADY  MIEJSKIEJ  W  GRYFINIE  z  dnia  17  grudnia  2015  r.  w  sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino dla cz ci terenu w
obr bie We ty  II.
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Dla oszacowania ch onno ci obszarów przeznaczonych w planach miejscowych pod
zabudow , wyodr bniono w ramach tych planów tereny, na których mo liwe jest lokalizowanie
nowej zabudowy w podziale na funkcje zabudowy. Suma obliczonej teoretycznej ch onno ci tych
terenów stanowi o ch onno ci planów miejscowych poza obszarami o w pe ni wykszta conej
zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej. Wyliczenia w tym zakresie zawiera Rozdzia  5.

Rys. 12. Obszary jednostek osadniczych i obowi zuj cych planów miejscowych.

ród o: opracowanie w asne.
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3.2. Metodyka obliczania ch onno ci

3.2.1. [A] Metodyka obliczania ch onno ci dla obszarów o w pe ni wykszta conej zwartej
strukturze funkcjonalno-przestrzennej

W sk ad wyodr bnionych i opisanych powy ej obszarów o w pe ni wykszta conej zwartej
strukturze funkcjonalno-przestrzennej wchodz  tereny o zró nicowanym statusie prawnym
w zakresie mo liwo ci realizacji zagospodarowania przestrzennego i zabudowy. Cz  terenów
zosta a obj ta ustaleniami planów miejscowych, dla cz ci wydano decyzje o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu pozosta e s  obj te jedynie ustaleniami studium, które nie stanowi
podstawy dla okre lania warunków i parametrów zabudowy. Mo na je okre li  na podstawie analizy

siedztwa, ale nale y mie  na uwadze, e takie podej cie nie gwarantuje jednolitego podej cia
i nawet dla tego samego terenu mo na wskaza  ca kowicie odmienne, czasem nawet sprzeczne,
w tym w zakresie funkcji, warunki zabudowy i zagospodarowania terenu.

Obliczenie potencjalnej ch onno ci dla terenów obj tych planami miejscowymi oparto
o wska niki stanowi ce ustalenia tych dokumentów.

Obliczenie potencjalnej ch onno ci dla pozosta ych terenów w ramach zwartej zabudowy
oparto o eksperck  analiz  s siedztwa, analiz  ustale  decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu (je li dla danego fragmentu terenu by a wydana) oraz o ustalenia
funkcjonalne ustalone w studium.

3.2.2. [B] Metodyka obliczania ch onno ci dla obszarów przeznaczonych pod zabudow
w planach miejscowych

Ch onno  dla obszarów przeznaczonych pod zabudow  w planach miejscowych i po onych
jednocze nie poza obszarami [A] o wykszta conej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej
obliczano na podstawie ustale  tych planów, dokonuj c szacunku maksymalnej powierzchni

ytkowej zabudowy (w m2), jaka jest mo liwa do uzyskania w danym terenie funkcjonalnym.

Ch onno  okre lono odr bnie dla analizowanych funkcji: mieszkaniowej, us ugowej
i produkcyjno-magazynowej przy czym zgodnie z ustaleniami planów miejscowych uwzgl dniano
rozró nienia w przeznaczeniu terenów pod zabudow  mieszkaln  wielorodzinn  i jednorodzinn .
Do funkcji zabudowy mieszkaniowej wliczono równie  udzia  tej funkcji w zabudowie zagrodowej
i zabudowie turystycznej - rekreacji indywidualnej (cz sto wykorzystywanej jako mieszkaniowej).

4. Szacowanie ch onno ci po onych na terenie gminy obszarów
o w pe ni wykszta conej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej
(art. 10, ust. 5 pkt. 2) - [A]

Szczegó owe obliczenia ch onno ci rozumianej jako mo liwo  lokalizowania nowej
zabudowy, wyra onej w ilo ci [m2] powierzchni u ytkowej w zale no ci od funkcji zosta y
przedstawione w Za czniku nr 1 [Zestawienie tabel ch onno ci, po onych na terenie gminy,
obszarów o w pe ni wykszta conej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej w granicach
jednostki osadniczej, rozumianej jako mo liwo  lokalizowania na tych obszarach nowej zabudowy,
wyra onej w powierzchni u ytkowej zabudowy, w podziale na funkcje zabudowy], zawieraj cym 38
tabel przypisanych obszarowo do obr bów geodezyjnych – miejscowo ci z rozbiciem na poszczególne
funkcje zabudowy. Lokalizacja obszarów w rozbiciu na obr by ewidencyjne oraz ich oznaczenie
zgodne z uj ciem w tabelach zosta a pokazana na za czonych mapach. Przyj to nast puj cy sposób
oznaczania terenów:

„BA1mn” – dla terenów nie obj tych ustaleniami mpzp, gdzie litery: „BA, CH, CHW, CZE, …”
oznaczaj  pierwsze litery, skrót od nazwy miejscowo ci, liczby: „1, 2, 3 …” oznaczaj  kolejny numer
terenu w danej jednostce, litery: „mn”, mw”, u”, ut”  oznacza podstawow  funkcj  terenu.
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„2MNj*” – dla terenów obj tych ustaleniami planów miejscowych, gdzie zastosowane
oznaczenie odpowiada symbolowi terenu funkcjonalnego przyj temu w planie, *-dodatkowe
wskazanie, e parametry zosta y przyj te na podstawie ustale  mpzp.

Poni ej przedstawiono wyniki zbiorcze dla poszczególnych miejscowo ci i wyznaczonych
obszarów (dla uproszczenia warto ci przedstawione w za czniku nr 1 na potrzeby dalszych zestawie
i oblicze  zaokr glono do ca ych dziesi tek lub setek, co nie ma wp ywu na ogólny wynik
prowadzonych analiz i formu owanych wniosków).

Tab. 5. Zbiorcze zestawienie ch onno ci poszczególnych jednostek osadniczych w rozbiciu na
funkcje zabudowy.

l.p. Jednostka
osadnicza /

miejscowo

Funkcja czna pow.
terenów

przyj tych do
szacowania

[m2]

czna maks.
powierzchnia

zabudowy
[m2]

czna maks.
powierzchnia

ytkowa
[m2]

1 2 3 4 5 6
Funkcja mieszkaniowa jednorodzinna

Tab. 1. Bartkowo mn 13949 2923 3273
Tab. 2. Borzym mn 4146 955 1070
Tab. 3. Chlebowo mn 10444 1044 1170
Tab. 5. Chwarstnica mn 45906 7938 8890
Tab. 6. Czepino mn 19801 4025 4508
Tab. 7. Daleszewo mn 14458 2658 2977
Tab. 8. Do gie mn 1239 372 520
Tab. 9. Drzenin mn 5830 1057 1184

Tab. 10. Gardno mn 9029 2177 2927
Tab. 12 Gryfino mn 136517 36723 60842
Tab. 16. Krajnik mn 12332 2466 2762
Tab. 17. Krzypnica mn 17888 3579 4007
Tab. 18 Mielenko Gryf. mn 11091 609 2721
Tab. 19. Nowe Czarnowo mn 17791 3272 3664
Tab. 21. Pniewo mn 170128 40066 47656
Tab. 23. Radziszewo mn 22558 4342 4863
Tab. 24. Sobiemy l mn 782 156 285
Tab. 25. Sobieradz mn 16161 1789 2004
Tab. 26. Stare Brynki mn 11668 2399 2687
Tab. 27. Steklno mn 52491 10209 11434
Tab. 30. Steklinko mn 13264 2190 2453
Tab. 31. We ty  I mn 12917 5875 6580
Tab. 32. We ty  II mn 31103 10462 13756
Tab. 34. Wirów mn 30968 6983 8267
Tab. 35. Wysoka Gryf. mn 898 269 302
Tab. 36. W odkowice mn 9771 1465 1641
Tab. 37. abnica mn 11793 3246 3636
Tab. 38. órawki mn 37971 7594 8506

suma 742894 166843 214585

Funkcja mieszkaniowa wielorodzinna
1 2 3 4 5 6

Tab. 13. Gryfino mw 13813 5994 16536
Tab. 33. We ty  II mw 1079 432 786

suma 14892 6426 17321
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c.d. Tab. 5.

Funkcja us ugowa
1 2 3 4 5 6

Tab. 4. Chlebowo u 2735 410 459
Tab. 11. Gardno u 4317 2158 3022
Tab. 14. Gryfino u 44431 19196 41350
Tab. 20. Nowe Czarnowo u 7845 1169 1848
Tab. 22. Pniewo u 3151 1260 1412
Tab. 28. Steklno u 4772 716 802

suma 67251 24909 48893

Funkcja produkcyjno-magazynowa
1 2 3 4 5 6

Tab. 15. Gryfino p 7200 3359 4702
suma 7200 3359 4702

Funkcja turystyczna
1 2 3 4 5 6

Tab. 29. Steklno ut 1727 324 363
suma 1727 324 363

Wszystkie funkcje razem
suma 833 964 201 861 285 865

ród o: opracowanie w asne

4.1. Podsumowanie dla obszarów o w pe ni wykszta conej zwartej strukturze funkcjonalno-
przestrzennej  - [A]

Ch onno  po onych na terenie gminy, obszarów o w pe ni wykszta conej zwartej strukturze
funkcjonalno-przestrzennej w granicach jednostek osadniczych, rozumiana jako mo liwo
lokalizowania na tych obszarach nowej zabudowy, wyra ona w pow. u ytkowej wynosi cznie (w
zaokr gleniu do pe nych setek powierzchni u ytkowej):

dla funkcji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - 214 600  m2

dla funkcji zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej - 17 300  m2

dla funkcji zabudowy turystycznej* - 400  m2

*powierzchni  zabudowy turystycznej w czono do bilansu funkcji mieszkaniowej

[ch onno  tej funkcji z oczywistych wzgl dów jest zdecydowanie najwi ksza w Gryfinie (60 842
m2 dla zabudowy jednorodzinnej i 16 535 m2 dla zabudowy wielorodzinnej)

dla funkcji zabudowy us ugowej – 48 900 m2

dla funkcji zabudowy produkcyjno-magazynowej - 4 700 m2
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5. Szacowanie ch onno ci obszarów przeznaczonych w planach
miejscowych pod zabudow , po onych poza obszarami o w pe ni
wykszta conej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej
(art. 10 ust. 5. pkt. 3) - [B]

Szczegó owe obliczenia ch onno ci rozumianej jako mo liwo  lokalizowania nowej
zabudowy, wyra onej w m2  powierzchni u ytkowej w zale no ci od funkcji zosta y przedstawione
w Za czniku nr 2. [Zestawienie tabel ch onno ci, po onych na terenie gminy, obszarów
przeznaczonych w planach miejscowych pod zabudow , innych ni  wymienione powy ej,
rozumian  jako mo liwo  lokalizowania na tych obszarach nowej zabudowy, wyra on  w
powierzchni u ytkowej zabudowy, w podziale na funkcje zabudowy] zawieraj cym 40 tabel
przypisanych obszarowo do planów miejscowych. Lokalizacja obszarów oraz ich oznaczenie zgodne z
uj ciem w tabelach zosta a pokazana na za czonych mapach. Zastosowane oznaczenie odpowiada
symbolowi terenu funkcjonalnego przyj temu w planie.

Poni ej przedstawiono wyniki zbiorcze dla poszczególnych planów miejscowych (analogicznie
jak wcze niej warto ci przedstawione w Za czniku nr 2 na potrzeby poni szych zestawie
zaokr glono do pe nych setek, co nie ma wp ywu na ogólny wynik prowadzonych analiz
i formu owanych wniosków). Zgodnie z opisan  w punkcie 3.1.2. metodyk  szacowaniem ch onno ci
obj to 40 planów miejscowych”:

Tab. 6. Zbiorcze zestawienie ch onno ci poszczególnych planów miejscowych.

l.p. Nr uchwa y czna pow. terenów
elem. przyj tych do

szacowania
[m2]

czna maks.
powierzchnia

zabudowy
[m2]

czna maks.
powierzchnia

ytkowa
[m2]

1 2 4 5 6
Tab. 1. VI/60/99 2998 1199 1343
Tab. 2. VI/61/99 62704 21262 29767
Tab. 3. XX/264/2000 6082 1216 1363
Tab. 4. XX/265/2000 4282 1285 1439
Tab. 5. XX/266/2000 56200 13192 13363
Tab. 6. XXII/291/2000 31569 6384 7150
Tab. 7. XXII/292/2000 5975 1195 1338
Tab. 8. XXII/293/2000 3010 602 674
Tab. 9. XXII/294/2000 203224 46057 62186
Tab. 10. XXXVII/507/01 12949 2590 2900
Tab. 11. XLIV/566/02 12950 2590 2901
Tab. 12. XLVII/602/02 4383 438 491
Tab. 13. XLIX/639/02 2104 526 589
Tab. 14. IV/61/03 116929 29233 32740
Tab. 15. IV/64/03 3362 504 565
Tab. 16. VI/89/03 3134 783 1426
Tab. 17. VII/102/03 2705 676 1231
Tab. 18. VII/103/03 2410 723 1316
Tab. 19. IX/147/03 333573 83393 89898
Tab. 20. XI/162/03 146669 64609 97158
Tab. 21. XII/178/03 9382 7506 5253
Tab. 22. XIV/195/03 232035 47491 55603
Tab. 23. XV/212/03 63934 25574 17902
Tab. 24. XXIII/320/04 12083 1590 1781
Tab. 25. XXIII/321/04 3774 1028 1151
Tab. 26. XXXV/458/05 125633 29789 58872
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Tab. 27. XLIV/557/05 181101 73527 58847
Tab. 28. XLIV/558/2005 124646 35652 68129
Tab. 29. VII/74/07 488870 129161 157190
Tab. 30. IX/89/07 83639 16728 30445
Tab. 31. X/90/11 338686 78474 92627
Tab. 32. XIII/130/11 44334 9443 16701
Tab. 33. XV/144/11 158407 31301 40282
Tab. 34. XV/145/11 392583 41559 46777
Tab. 35. XVIII/158/2012 25996 6149 7286
Tab. 36. XX/175/12 360454 61448 68822
Tab. 37. XXII/190/12 507522 253761 177633
Tab. 38. XXXIV/295/13 189630 56733 63541
Tab. 39. VII/64/15 2525 1515 2757
Tab. 40. XVII/147/15 53284 14266 23751

suma 4415734 1201156 1345194
ród o: opracowanie w asne.

5.1. Podsumowanie dla obszarów przeznaczonych w planach miejscowych pod zabudow  - [B]

W wyniku przeprowadzonego szacowania ch onno ci obszarów przeznaczonych w planach
miejscowych pod zabudow  stwierdzono, i  przyj te zgodnie z zapisami obowi zuj cych planów
miejscowych wska niki istotnie zawy aj  wielko  maksymalnej do osi gni cia zgodnie z planem
powierzchni zabudowy, a tym samym powierzchni u ytkowej w stosunku do rzeczywistej realizacji.
Dotyczy to w szczególno ci zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Wg eksperckiej oceny autorów
opracowania realizowana w granicach przedmiotowych planów zabudowa jednorodzinna osi ga
redni  powierzchni  zabudowy od ok. 100 do ok. 180 m2. Odpowiednio powierzchnia u ytkowa

osi ga warto ci od ok. 150 do ok. 260 m2. Z ustale  istotnej cz ci planów miejscowych wynika, e
dopuszczalna powierzchnia zabudowy to np 300 m2, co przy dwóch, czasem trzech dopuszczonych
kondygnacjach i wska nikach intensywno ci zabudowy w przedziale 0,30 – 0,5 daje mo liwo
realizacji zabudowy o parametrach znacznie odbiegaj cych od rednich wielko ci osi ganych
w rzeczywisto ci.

Bior c powy sze pod uwag  dla oszacowanej na podstawie ustale  planów miejscowych
ch onno ci terenów przeznaczonych w planach miejscowych pod zabudow  mieszkaniow
jednorodzinn  przyj to wska nik koryguj cy w wielko ci 0,8.

Ch onno  uwzgl dnionych w bilansie planów miejscowych obejmuj cych tereny poza
obszarami o w pe ni wykszta conej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej w granicach
jednostek osadniczych, rozumiana jako mo liwo  lokalizowania na tych terenach nowej zabudowy,
wyra ona w powierzchni u ytkowej wynosi odpowiednio (w zaokr gleniu do pe nych setek
powierzchni u ytkowej):

dla nowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – 0,8 x 730 200 m2 = 584 200 m2

dla nowej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej – 51 700 m2

dla nowej zabudowy turystycznej – 44 600 m2

dla nowej zabudowy us ugowej – 154 600 m2

dla nowej zabudowy przemys owo-magazynowej – 364 100 m2
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6. Porównanie maksymalnego w skali gminy zapotrzebowania na now
zabudow  z sum  ch onno ci terenów pod now  zabudow  wyra on
w pow. u ytkowej dla poszczególnych funkcji (art. 10 ust. 5. pkt 4)

6.1. Ch onno  ca kowita terenów pod now  zabudow

Ca kowit  ch onno  po onych na terenie gminy obszarów o w pe ni wykszta conej zwartej
strukturze funkcjonalno-przestrzennej w granicach jednostek osadniczych - [A] oraz obszarów
przeznaczonych w planach miejscowych pod zabudow , po onych poza obszarami o zwartej
strukturze funkcjonalno-przestrzennej - [B] w podziale na funkcje zabudowy, rozumian  jako
mo liwo  lokalizowania na tych terenach nowej zabudowy, wyra on  w powierzchni u ytkowej,
przedstawia Tab. 7. Zestawienie maksymalnego zapotrzebowania na powierzchni  u ytkow
i ch onno ci terenów przeznaczonych pod now  zabudow  w rozbiciu na funkcje przedstawiaj  Tab.
9-11.

Tab. 7. Suma ch onno ci, po onych na terenie gminy obszarów cznie, wyra ona w powierzchni
ytkowej zabudowy, w podziale na funkcje zabudowy

Maksymalna powierzchnia u ytkowa
[m2]

Suma  ch onno ci, po onych na terenie gminy obszarów
cznie, wyra ona w powierzchni u ytkowej zabudowy,

w podziale na funkcje zabudowy [A] [B] [A] + [B]
798 800

+
[32 000*]Funkcja mieszkaniowa jednorodzinna 214 600 584 200

798 800
Funkcja mieszkaniowa wielorodzinna 17 300 51 700 69 000

Funkcja zabudowy turystycznej 400 44 600 45 000
Funkcja us ugowa 48 900 154 600 203 500

Funkcja produkcyjno-magazynowa 4 700 364 100 368 800

ród o: opracowanie w asne.

*Przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dotycz ce sporz dzania
bilansu nie przewiduj  uwzgl dniania w szacowaniu ch onno ci ustale  decyzji o warunkach
zabudowy. Maj c na uwadze, i  decyzje takie s  wydawane równie  poza obszarami o w pe ni
wykszta conej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej - [A] oraz poza obszarami
przeznaczonymi w planach miejscowych pod zabudow  - [B], w bilansie ch onno ci nale oby
decyzje takie uwzgl dni . Bilans uj tych przy takim za eniu decyzji tylko w zakresie zabudowy
mieszkaniowej i zagrodowej (z budynkami mieszkalnymi) przedstawia Tab. 8. Ich lokalizacj  pokazano
równie  na mapach stanowi cych za czniki do bilansu i na Rys. 12.

Tab. 8. Wykaz decyzji o warunkach zabudowy ze wskazaniem funkcji i oszacowanej powierzchni
ytkowej zabudowy, których uj cie w bilansie powi ksza ch onno  terenów pod zabudow .

Decyzje o warunkach zabudowy z lat 2010 - 2015* funkcja
Ilo  obiektów
(x 160 m2 p.u.)

Szacowana pow.
ytk.

[m2]

2010 MN + MR 68 + 7 12 000

2011 MN + MR 45 + 1 7 400

2012 MN + MR 34 + 2 5 800

2013 MN + MR 11 + 3 2 300

2014 MN 13 2 100

2015 MN + MR 12 + 3 2 400

suma 32 000

ród o: opracowanie w asne.
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6.2. Zestawienie maksymalnego w skali gminy zapotrzebowania na powierzchni  u ytkow
i ch onno ci terenów przeznaczonych pod now  zabudow  w rozbiciu na funkcje

Tab. 9. Bilans maksymalnego zapotrzebowania na powierzchni  u ytkow  i ch onno ci terenów
przeznaczonych pod now  zabudow dla funkcji mieszkaniowej.

Ch onno
[wg pkt 2.4.4.]

Maksymalne
w skali gminy

zapotrzebowanie
[wg pkt 2.4.4.] [A] [B] Suma [A]+[B]

Bilans
Funkcja zabudowy

m2 m2 m2 m2 m2

Mieszkaniowa,

w tym:
212 000 232 300 680 500 912 800 + 700 800

- jednorodzinna 214 600 584 200 832 800
- wielorodzinna 17 300 51 700 69 000
- turystyczna 400 44 600 45 000

WYNIK BILANSU: 912 800 – 212 000 = + 700 800 CH ONNO  PRZEKRACZA ZAPOTRZEBOWANIE

ród o: opracowanie w asne.

Tab. 10. Bilans maksymalnego zapotrzebowania na powierzchni  u ytkow  i ch onno ci terenów
przeznaczonych pod now  zabudow dla funkcji us ugowej.

Ch onno
[wg pkt 6.1.]

Maksymalne
w skali gminy

zapotrzebowanie
[wg pkt 2.4.4.] [A] [B] Suma [A]+[B]

Bilans
Funkcja zabudowy

m2 m2 m2 m2 m2

Us ugowa 48 000 48 900 154 600 203 500 + 155 500

WYNIK BILANSU: 203 500 – 48 000 = + 155 500 CH ONNO  PRZEKRACZA ZAPOTRZEBOWANIE

ród o: opracowanie w asne.

Tab. 11. Bilans maksymalnego zapotrzebowania na powierzchni  u ytkow  i ch onno ci terenów
przeznaczonych pod now  zabudow dla funkcji produkcyjno-magazynowej.

Ch onno
[wg pkt 6.1.]

Maksymalne
w skali gminy

zapotrzebowanie
[wg pkt 2.4.4.] [A] [B] Suma [A]+[B]

Bilans
Funkcja zabudowy

m2 m2 m2 m2 m2

Produkcyjno-
magazynowa

153 000 4 700 364 100 368 800 + 215 800

WYNIK BILANSU: 368 800 – 153 000 = + 215 800 CH ONNO  PRZEKRACZA ZAPOTRZEBOWANIE

ród o: opracowanie w asne.
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6.3. Podsumowanie porównania maksymalnego w skali gminy zapotrzebowania na now
zabudow  z sum  ch onno ci terenów pod now  zabudow

Zestawienie i porównanie maksymalnego w skali gminy zapotrzebowania na now  zabudow
z ch onno ci  po onych na terenie gminy obszarów o w pe ni wykszta conej zwartej strukturze
funkcjonalno-przestrzennej w granicach jednostek osadniczych - [A] oraz w obowi zuj cych planach
miejscowych poza tymi jednostkami - [B], rozumiana jako mo liwo  lokalizowania na tych obszarach
nowej zabudowy, wyra ona w powierzchni u ytkowej zabudowy wynosi odpowiednio:

dla nowej zabudowy o funkcji mieszkaniowej przy docelowym maksymalnym
zapotrzebowaniu wynosz cym 212 000 m2 ch onno  obszarów [A] + [B]  [bez dec. wz]
oszacowana na poziomie 912 800 m2 przekracza zapotrzebowanie o 700 800 m2

Zgodnie z art. 10 ust. 5 pkt 4 lit. a – nie przewiduje si  lokalizacji nowej zabudowy
mieszkaniowej poza obszarami [A] i [B]

dla nowej zabudowy o funkcji us ugowej przy docelowym maksymalnym zapotrzebowaniu
wynosz cym 48 000 m2 ch onno  obszarów [A] + [B] oszacowana na poziomie 203 500 m2

przekracza zapotrzebowanie o 155 500 m2

Zgodnie z art. 10 ust. 5 pkt 4 lit. a – nie przewiduje si  lokalizacji nowej zabudowy
us ugowej poza obszarami [A] i [B]

dla nowej zabudowy o funkcji produkcyjno-magazynowej przy docelowym maksymalnym
zapotrzebowaniu wynosz cym 153 000 m2 ch onno  obszarów [A] + [B] oszacowana na
poziomie 368 800 m2 przekracza zapotrzebowanie o 215 800 m2

Zgodnie z art. 10 ust. 5 pkt 4 lit. a – nie przewiduje si  lokalizacji nowej zabudowy
produkcyjno-magazynowej poza obszarami [A] i [B]
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7. Mo liwo ci finansowe gminy wykonania sieci komunikacyjnych
i infrastruktury technicznej oraz spo ecznej s ce realizacji zada

asnych gminy (art. 10 ust. 5 lit. a) oraz potrzeby inwestycyjne gminy
wynikaj ce z konieczno ci realizacji zada  w asnych (art. 10 ust. 5 lit. b)

7.1. Mo liwo ci finansowe

Mo liwo ci finansowe gminy wykonania sieci komunikacyjnych i infrastruktury technicznej
oraz spo ecznej s ce realizacji zada  w asnych gmin okre lono na podstawie Wieloletnia Prognoza
Finansowa (WPF) Gminy Gryfino na lata 2016-2025 stanowi cej Za cznika nr 1 do Uchwa y
Nr XVIII/160/16 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 stycznia 2016 r.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Gryfino obejmuje okres 10 lat, tj. do roku 2025, za
przyj ty okres analizy dla niniejszego analizy mo liwo ci finansowych gminy 20 lat. tj. do roku 2035.
Dla tego te  dla lat po roku 2025 przyj to sta y stan wydatków i przychodów na poziomie ostatniego
roku WPF. Prognozowane przez gmin  Gryfino wydatki i przychody w latach 2016-2025 przedstawia
Tab. 12.

Poniewa  bud et gminy na rok 2016, jak i Wykaz przedsi wzi  Gminy Gryfino na lata 2016-
2019 (Za cznik nr 3 do Uchwa y Nr XVIII/160/16 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 stycznia 2016r.)
nie zawiera wydatków zwi zanych z realizacj  zada  w asnych gminy wynikaj cych z uchwalonych
w gminnie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, za ono i rodki finansowe na
ten cel b  pochodzi  z uzyskanej nadwy ki bud etowej.

Z analizy przychodów i wydatków zapisanych w Wieloletnim Planie Finansowym Gminy
Gryfino, wynika i  minimalna nadwy ka bud etowa przypadaj ca na rok 2025 wynosi ok. 3,5 mln,
w pozosta ych latach wysoko  nadwy ki bud etowej waha si  od 7,5 mln do 4,5 mln. W latach 2016-
2025 czna warto  nadwy ki bud etowej wyniesie ok. 60 mln, co daje rednio 6 mln w skali  roku.
Dla potrzeb okre lenia mo liwo ci finansowych Gminy Gryfino wynikaj cych z realizacji zamierze
inwestycyjnych w zakresie infrastruktury publicznej zapisanych w uchwalonych planach miejscowych
zagospodarowania przestrzennego przyj to warto  na poziomie 3,5 mln rocznie. Jest to warto
najni szej nadwy ki bud etowej przewidzianej w Wieloletnim Programie Finansowym na lata 2016-
2025 oraz ok. 50% redniorocznej nadwy ki bud etowej dla lat 2016-2025.

Nale y podkre li , i  warto  ta mo e by  zwi kszona w latach, gdzie nadwy ka jest wy sza
lub te  poprzez pozyskanie rodków zewn trznych w postaci kredytów, po yczek czy dotacji.
Niemniej na moment sporz dzania analizy, ze wzgl du na brak wiedzy w tym zakresie, przyj to
maksymaln  mo liwo  obci enia bud etu w roku o kwot  odpowiadaj  najni szej nadwy ce
bud etowej.
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Tab. 12. Wyci g z Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2016-2025.

Lp. Wyszczególnienie 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1. Dochody ogó em 110 580 357 114 433 139 116 335 192 116 836 886 118 576 631 121 548 164 123 558 128 125 607 290 127 696 436 129 826 365

1.1. Dochody bie ce 108 370 357 111 433 139 113 835 192 115 836 886 117 576 631 120 548 164 122 558 128 124 607 290 126 696 436 128 826 365

1.1.1.
w tym dochody z podatku
od nieruchomo ci 30 075 000 30 406 440 31 318 633 32 258 192 33 225 938 34 222 716 35 249 397 36 306 879 37 396 085 38 517 968

1.2. Dochody maj tkowe 2 210 000 3 000 000 2 500 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

2. Wydatki ogó em 106 066 629 107 125 739 109 156 392 109 340 246 111 892 231 114 763 764 117 273 728 120 154 890 122 752 036 126 275 965

2.1. Wydatki bie ce 100 105 850 104 057 265 104 873 775 106 909 551 109 327 788 111 643 128 114 188 284 116 648 106 118 980 180 121 839 458

2.1.1.
w tym wydatki na
gwarancj  i por czenia 674 200 713 200 723 200 734 200 744 200 755 200 707 100 660 000 671 000 682 000

2.1.1.
w tym wydatki na
obs ug  d ugu 2 022 030 2 056 693 1 768 519 1 472 052 1 194 803 926 326 664 552 431 939 226 615 59 210

2.2. Wydatki maj tkowe 5 960 779 3 068 474 4 282 617 2 430 695 2 564 443 3 120 636 3 085 444 3 506 784 3 771 856 4 436 507

3. Wynik bud etu 4 513 728 7 307 400 7 178 800 7 496 640 6 684 400 6 784 400 6 284 400 5 452 400 4 944 400 3 550 400

ród o: Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gryfino
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7.2. Potrzeby inwestycyjne wynikaj ce z konieczno ci realizacji zada  w asnych zwi zane
z lokalizacj  nowej zabudowy (art. 10 ust. 5 lit. b)

Potrzeby inwestycyjne gminy wynikaj ce z konieczno ci realizacji ustale  obowi zuj cych
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie lokalizacji nowej zabudowy
zosta y okre lone na podstawie zapisów planów, prognoz finansowych do planów a w szczególno ci
rozstrzygni  w sprawie realizacji zada  z zakresu infrastruktury technicznej oraz zasad ich
finansowania b cych za cznikami do uchwa  stanowi cych plany miejscowe.

Na dzie  dzisiejszy na obszarze Miasta i Gminy Gryfino obowi zuje 77 miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego. W wyniku przeprowadzonej analizy do oszacowania potrzeb
w zakresie realizacji infrastruktury technicznej i spo ecznej w zwi zku z lokalizacj  terenów nowej
zabudowy wskazano 30 planów.

W celu okre lenia potrzeb inwestycyjnych wynikaj cych z niniejszych planów wzi to pod
uwag :

Infrastruktur  techniczn  i komunikacyjn  zwi zan  bezpo rednio z realizacj  nowej
zabudowy,

tereny zieleni urz dzonej, w tym: parki, skwery, ziele  izolacyjn , itp.

Inwestycje zwi zane z budow  infrastruktury publicznej, typu boiska, k pieliska,
zagospodarowanie nabrze a, wietlica wiejska itp., których realizacja zosta a zapisana
w planie,

stan w adania gruntami na potrzeby realizacji inwestycji gminnych (gmina cz ciowo
dokona a ju  wykupu terenów prywatnych przewidzianych w poszczególnych planach pod
infrastruktur  publiczn ),

stan zainwestowania w zakresie budowy infrastruktury technicznej, komunikacyjnej
i spo ecznej (w wi kszo ci przypadków gmina zrealizowa a cz  inwestycji w zakresie
infrastruktury).

Szczegó owy wykaz uj tych w analizie miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego oraz zada  inwestycyjnych w zakresie infrastruktury, które z nich wynikaj , a nie
zosta y do tej pory zrealizowane przedstawia Za cznik nr 3. Zestawienie planów miejscowych i
potrzeb inwestycyjnych z nich wynikaj cych w zwi zku z przeznaczeniem nowych terenów pod
zabudow .

W tabeli oprócz d ugo ci sieci wodno-kanalizacyjnej, ilo ci urz dze  wod.-kan., powierzchni
dróg i ci gów pieszych oraz zieleni urz dzonej, jak równie  infrastruktury spo ecznej przedstawiono
wymiar finansowy tych inwestycji.

Przyj te w tabeli ceny dla poszczególnej infrastruktury s  cenami szacunkowymi, nie
uwzgl dniaj cymi indywidualnych rozwi za  i maj  za zadanie przybli  wielko  kosztów. Ceny
szacunkowe zosta y oparte na analizie podobnych inwestycji realizowanych w Polsce w latach 2014-
2015 i s  cenami netto.

Jak wynika z zestawienia - Za cznika Nr 3, szacunkowa warto  infrastruktury do realizacji
przez gmin  wynikaj  z lokalizacji nowej zabudowy wynosi ok. 283, 6 mln PLN.

Szacunkowy koszt poszczególnych sk adników przedstawia si  nast puj co:

sie  wodoci gowa – ok. 7,15 mln PLN

sie  kanalizacji sanitarnej – ok. 31,0 mln PLN

sie  kanalizacji deszczowej – ok. 37,0 mln PLN

pozosta e elementy infrastruktury technicznej – ok. 4,2 mln PLN

drogi (budowa i przebudowa) – ok. 170 mln PLN



BILANS TERENÓW PRZEZNACZONYCH POD ZABUDOW  W GMINIE GRYFINO

45

ci gi komunikacji pieszej i rowerowej – ok. 19,3 mln PLN

obiekty infrastruktury spo ecznej – ok. 2,2 mln PLN

wykup gruntów w zwi zku z realizacj  powy szych zada  – ok. 8,5 mln PLN

Nale y jednocze nie wyja ni , e oszacowane potrzeby wynikaj ce z potrzeb realizacji
infrastruktury nie uwzgl dniaj  ewentualnych kosztów zwi zanych z przebudow  czy dostosowaniem
istniej cej ju  infrastruktury technicznej. Nie analizowano potrzeb wynikaj cych np. z konieczno ci
zwi kszenia parametrów sieci przesy owych (np. przekrojów) czy wydajno ci obiektów infrastruktury
technicznej, w tym przepompowni cieków i samej oczyszczalni cieków w Gryfinie. Tego typu analizy
wymaga yby szczegó owego rozpoznania parametrów sieci i urz dze  w zestawieniu z precyzyjnym
oszacowaniem potrzeb w konkretnej sytuacji przestrzennej, co z za enia nie by o przedmiotem
niniejszego opracowania.

Warto  w  tym  miejscu  równie  wskaza ,  e  w  WPF  na  lata  2016-2025  w  zakresie
przedsi wzi  Gminy Gryfino w za czniku nr 3 do Uchwa y Nr XVIII/160/16 Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 28 stycznia 2016. r. wskazano jedynie w poz. 1.3.2.1 Wykupy nieruchomo ci oraz
odszkodowania za grunty które z mocy prawa przesz y na rzecz gminy - budowa dróg gminnych.
Pozosta e dzia ania wynikaj ce z uchwalanego prawa miejscowego, w tym zobowi zania gminy, które
Rada Miejska od 2003 r. uchwala wraz ka dym planem miejscowym, nie znajduj  odzwierciedlenia
w planowanych do 2025 r. przedsi wzi ciach gminy.

Przyj ty uchwa  Rady Miejskiej w Gryfinie Nr L/412/14 z dnia 8 sierpnia 2014 r. Wieloletni
plan rozwoju i modernizacji urz dze  wodoci gowych i kanalizacyjnych Przedsi biorstwa Us ug
Komunalnych Spó ka z o.o. w Gryfinie na lata 2014 - 2018 równie  nie zmienia obrazu sytuacji.
Zapisane w nim dzia ania w cz ci dotycz  prac modernizacyjnych na obiektach istniej cych w cz ci
za  rozbudowy infrastruktury jak np. budowa kanalizacji sanitarnej w We tynia czy w Pniewie
w latach 2014-2015 (co zosta o ju  uwzgl dnione w bilansie). Pozosta e zadania w zakresie
rozbudowy uzale nia od pozyskania rodków pomocowych przy czym nie obejmuj  one zobowi za
wynikaj cych z uchwalonych planów miejscowych.

8. Porównanie mo liwo ci finansowych i potrzeb inwestycyjnych
(art. 10 ust. 5. pkt 6)

Jak wskazano w pkt 7.1. okre lenie mo liwo ci finansowych w zakresie finansowania
realizacji infrastruktury oparto o wykorzystanie corocznej nadwy ki bud etowej.

Maj c na uwadze, i  za ona roczna wysoko  nak adów inwestycyjnych dla potrzeb
realizacji zada  w asnych zwi zana z lokalizacj  nowej zabudowy (art. 10 ust. 5 lit. b) mo e wynosi
ok.  3,5  mln rocznie,  to  w ci gu 20 lat  gmina jest  w stanie  zrealizowa  25% inwestycji  wynikaj cych
z obowi zuj cych obecnie planów miejscowych.

Szacunkowa warto  infrastruktury do realizacji przez gmin  wynikaj  z lokalizacji nowej
zabudowy wynosi ok. 283, 6 mln PLN.

Nak ady inwestycyjne  - 3,5 mln x 20 lat = 70 mln PLN
Potrzeby w zakresie wydatków inwestycyjnych – 283,6 mln PLN

Zak adany stosunek nak adów w latach 2016 – 2025 do koniecznych wydatków
stanowi 25% zapotrzebowania na rodki

Przy zwi kszeniu nak adów do 6 mln rocznie stosunek ten wynosi  by  42%
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Potrzeby inwestycyjne gminy wynikaj ce z konieczno ci realizacji zada  w asnych
zwi zanych z lokalizacj  nowej zabudowy przewy szaj  obecne mo liwo ci finansowe.

Konieczne jest podj cie dzia  w celu dostosowania zapotrzebowania na now  zabudow
do mo liwo ci finansowych gminy.

9. Podsumowanie i wnioski, wytyczne do studium uwarunkowa
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino

Zakres prac i analiz – wnioski do studium i polityki przestrzennej gminy

W  ramach  opracowania,  zgodnie  z  zapisami  art.  10  ust.  5  ustawy  z  dnia  27  marca  2003  r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, poddano analizie szereg uwarunkowa  maj cych
wp yw na kszta towanie polityki przestrzennej gminy, ale przede wszystkim wynikaj cych
z dotychczasowego podej cia do zagadnie  zagospodarowania przestrzennego i planowania rozwoju.
Wnioski z opracowania, zgodnie z art. 10 ust. 2 pkt 1 maj  s  przede wszystkim weryfikacji
dotychczasowych i formu owaniu nowych kierunków rozwoju przestrzennego, okre lonych
w Studium uwarunkowa  i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Gryfino.

Gmina Gryfino posiada stosunkowo korzystne uwarunkowania dla rozwoju spo eczno-
gospodarczego. Decyduj  o tym zarówno uwarunkowania geograficzno-przyrodnicze, po enie,
w tym na przebiegu wa nych elementów infrastruktury komunikacyjno-transportowej  jak droga S3,
magistralna linia kolejowa nr 273 czy eglowna Odra, ale i stosunkowo dobra kondycja ekonomiczna
gminy. Miasto i gmina Gryfino le  w zasi gu oddzia ywania o rodka metropolitalnego Szczecina, co
mo e przek ada  si  zarówno na korzy ci jak i straty. Nie dostrzega si  tu tak silnej presji w zakresie
rozlewania zabudowy na obrze ach Szczecina, czemu sprzyjaj  uwarunkowania rodowiskowe, ale
i bariery infrastrukturalne. Miasto Gryfino jest wa nym o rodkiem administracyjnym dla
mieszka ców gminy jak i powiatu. Potencja  gospodarczy gminy kszta tuj  zak ady takie jak
elektrownia Dolna Odra, FliegelTextil-Service, Jürging Natürdärme, Gryfskand, He-Gru, Jager Polska,
Alumet, Odra Land, WKI Isoliertechnik, DBK i inne. Wa nym elementem u ytkowania
i gospodarowania w gminie s  jej zasoby naturalne, u ytki rolne, w tym grunty orne, ki i pastwiska a
tak e lasy i wody. Stanowi  one podstaw  dla rozwoju rolnictwa, gospodarki le nej i turystyki. Grunty
orne stanowi  43% powierzchni gminy, lasy i grunty zadrzewione ok. 22%. O szczególnych walorach
przyrodniczych i turystycznych gminy decyduje zarówno po enie w Dolinie Odry – Mi dzyodrze,
dolina Tywy jak i jeziora po one wewn trz jej granic, w szczególno ci na Równinie We ty skiej.
Zasoby rodowiska s  jednym z wa niejszych potencja ów jakimi dysponuje gmina Gryfino.
Pogodzenie wymogów ochrony rodowiska, zrównowa onego rozwoju, poszanowania warto ci
kulturowych i ochrony adu przestrzennego s  w tym kontek cie powa nym wyzwaniem dla
samorz du.

Zgodnie z art. 10 ust. 7 pkt 1, przyj to okres 20 lat jako maksymaln  perspektyw  okre lania
zapotrzebowania na zabudow . Taki horyzont czasowy, czyli rok 2035 zosta  przyj ty jako podstawa
do sporz dzanych prognoz w ramach bilansu.

Przyj te prognozy, przeprowadzone analizy i wyliczenia takie jak:

prognoza demograficzna
sformu owanie prognozowanego maksymalnego w skali gminy zapotrzebowania na now
zabudow  w podziale na podstawowe funkcje zabudowy,
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oszacowanie ch onno ci po onych na terenie gminy obszarów o w pe ni wykszta conej
zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej w podziale na podstawowe funkcje zabudowy,
oszacowanie ch onno ci obszarów po onych na terenie gminy poza zwart  struktur
funkcjonalno-przestrzenn  jednostek osadniczych i przeznaczonych w miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego pod zabudow  w podziale na podstawowe funkcje
zabudowy,
okre lenie mo liwo ci finansowania przez gmin  wykonania sieci komunikacyjnych
i infrastruktury technicznej oraz spo ecznej s cych realizacji zada  w asnych,
okre lenie potrzeb inwestycyjnych gminy wynikaj cych z konieczno ci realizacji zada

asnych zwi zanych z lokalizacj  nowej zabudowy,

pozwalaj  na sformu owanie poni szych wniosków:

ch onno  po onych na terenie gminy, obszarów o w pe ni wykszta conej zwartej strukturze
funkcjonalno-przestrzennej w granicach jednostek osadniczych oraz w obowi zuj cych
planach miejscowych poza tymi jednostkami, rozumiana jako mo liwo  lokalizowania na tych
obszarach nowej zabudowy mieszkaniowej, wyra ona w powierzchni u ytkowej wynosi
912 tys. m2 i jest wi ksza od okre lonego zapotrzebowania na now  zabudow  mieszkaniow
w horyzoncie czasowym do 2035 r. wynosz cego 212 tys. m2.

W zwi zku z powy szym w Studium uwarunkowa  i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Gryfino nie powinno ustala  si  nowych terenów pod zabudow
mieszkaniow  poza obszarami o w pe ni wykszta conej zwartej strukturze funkcjonalno-
przestrzennej w granicach jednostek osadniczych oraz poza obszarami ju  ustalonymi w
obowi zuj cych planach miejscowych poza granicami jednostek osadniczych.

ch onno  po onych na terenie gminy, obszarów o w pe ni wykszta conej zwartej strukturze
funkcjonalno-przestrzennej w granicach jednostek osadniczych oraz w obowi zuj cych
planach miejscowych poza tymi jednostkami, rozumiana jako mo liwo  lokalizowania na tych
obszarach nowej zabudowy us ugowej wyra ona w powierzchni u ytkowej wynosi 203 tys.
m2 i jest wi ksza od okre lonego zapotrzebowania na zabudow  us ugow  w horyzoncie
czasowym do 2035 r wynosz cego 48 tys. m2 .

W zwi zku z powy szym w Studium uwarunkowa  i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Gryfino nie powinno ustala  si  nowych terenów pod zabudow
us ugow  poza obszarami o w pe ni wykszta conej zwartej strukturze funkcjonalno-
przestrzennej w granicach jednostek osadniczych oraz poza obszarami ju  ustalonymi
w obowi zuj cych planach miejscowych poza granicami jednostek osadniczych.

ch onno  po onych na terenie gminy, obszarów o w pe ni wykszta conej zwartej strukturze
funkcjonalno-przestrzennej w granicach jednostek osadniczych oraz w obowi zuj cych
planach miejscowych poza tymi jednostkami, rozumiana jako mo liwo  lokalizowania na tych
obszarach nowej zabudowy produkcyjno-magazynowej wyra ona w powierzchni u ytkowej
wynosi  blisko  370  tys.  m2 i jest wi ksza od okre lonego zapotrzebowania na zabudow
produkcyjno- magazynow  w horyzoncie czasowym do 2035 r wynosz cego 150 tys. m2 .

W zwi zku z powy szym w Studium uwarunkowa  i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Gryfino nie powinno ustala  si  nowych terenów pod zabudow
produkcyjno-magazynow  poza obszarami o w pe ni wykszta conej zwartej strukturze
funkcjonalno-przestrzennej w granicach jednostek osadniczych oraz poza obszarami ju
ustalonymi w obowi zuj cych planach miejscowych poza granicami jednostek osadniczych.

Nale y podkre li , e zapotrzebowanie na dan  funkcj  okre lone w metrach powierzchni
ytkowej, nie przek ada si  wprost na powierzchni  terenów dla danej funkcji w studium

i w przestrzeni gminy. Powierzchnia ta b dzie zale na bezpo rednio i przede wszystkim od



BILANS TERENÓW PRZEZNACZONYCH POD ZABUDOW  W GMINIE GRYFINO

48

przyj tych wska ników intensywno ci zabudowy dla danej funkcji, a to wraz z innymi
wska nikami kszta towania przestrzeni i zagospodarowania terenu b dzie decyduj ce dla
okre lenia zapotrzebowania na powierzchni  terenu.

Prognozowana perspektywa finansowa gminy wskazuje na mo liwo  wykorzystania do roku
2035 kwoty na poziomie ok. 70 mln z  – co daje rocznie kwot  ok. 3,5 mln z .

Kwota do przeznaczenia na nowe inwestycje po uwzgl dnieniu zada  okre lonych w WPF oraz
inwestycji wynikaj cych z konieczno ci realizacji zapisów MPZP w okresie 2015-2045 wynosi
ok. 280 mln z .

Potrzeby inwestycyjne gminy wynikaj ce z realizacji zapisanych w WPF zada
inwestycyjnych oraz realizacji zobowi za  wynikaj cych z uchwalonych planów
miejscowych przekraczaj  znacznie mo liwo ci finansowe gminy.  Skrócenie okresu
realizacji zobowi za  b dzie mo liwe po zwi kszeniu corocznej kwoty przeznaczonej na ten
cel. Jej zwi kszenie do poziomu 6-7 mln rocznie pozwoli oby na realizacj  w perspektywie
do 2035 roku na wykonanie 50 % z szacowanych potrzeb.

Bior c powy sze pod uwag  konieczne b dzie podj cie dzia , w tym weryfikacja
kierunków rozwoju przestrzennego miasta i gminy Gryfino w Studium w celu dostosowania
zapotrzebowania na now  zabudow  do mo liwo ci finansowych gminy.

Podstawowym wnioskiem do studium gminy Gryfino jest wynikaj ce z powy szego
maksymalne ograniczenie dla wskazywania nowych terenów pod funkcj  zabudowy mieszkalnej (przy
pewnych wyj tkach wynikaj cych ze szczegó owej analizy uwarunkowa ) oraz obszarów lokalizacji
innych funkcji us ugowych, produkcyjnych, magazynowych i sk adowych.

Ograniczenie wskazywania nowych terenów pod funkcj  zabudowy mieszkaniowej
spowodowane jest przede wszystkim uwarunkowaniami demograficznymi przek adaj cymi si  na
prognozowany spadek liczby ludno ci w gminie w zestawieniu z zaplanowanymi a wci  nie
skonsumowanymi terenami zabudowy mieszkaniowej w planach miejscowych.  Brak wskazania
nowych terenów z przeznaczeniem na zabudow  mieszkaniow  nie oznacza zahamowania samego
ruchu budowlanego w ramach tej funkcji. W dalszym ci gu ulega  b dzie przekszta ceniom
i wype nieniu zwarta struktura funkcjonalno-przestrzenna jednostek  osadniczych gminy, zaw aszcza
miasta Gryfino i jego otoczenia. Sama struktura funkcjonalno-przestrzenna tak e b dzie ulega
zmianie, a ch onno  poszczególnych dzia ek wyra ona w powierzchni u ytkowej tak e b dzie
podlega  dostosowaniu do rynku mieszkaniowego i bie cych potrzeb mieszka ców. Obecnie
funkcjonuj ce zapisy w uchwalonych planach miejscowych gwarantuj  przestrze  mieszkaniow  dla
znacznej liczby nowych mieszka ców i z du ym prawdopodobie stwem rezerwy te nie zostan
wyczerpane w najbli szych latach.

Procesy spo eczno-demograficzne zachodz ce w gminie i jej otoczeniu, mimo wyra nie
zarysowanych trendów,  mog  w przysz ci wskazywa  na potrzeb  modyfikacji wynikaj cych
z obecnych za  wylicze . Dlatego w d szej perspektywie nale y za  weryfikacj  obecnych
trendów i ewentualn  modyfikacj  prognoz a tym samym wniosków do polityki przestrzennej gminy
wyra onej w studium.  Aktualizacja obejmowa  powinna równie  zmiany zachodz ce w strukturze

asno ciowej oraz w strukturze substancji budowlanej wynikaj ce z realizacji zamierze
inwestycyjnych (scalanie nieruchomo ci, przebudowa obiektów, wyburzenia substancji
niespe niaj cej standardów itp.). W obecnej edycji bilansu procesy te, jako niepewne
i nieprzewidywalne, nie mog y by  brane pod uwag  przy obliczaniu ch onno ci nowej zabudowy.

Szczecin, maj 2016 r.
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10. Spis tabel:

Tabela 1. Struktura u ytkowania gruntów wg stanu na 1 stycznia 2016 r.

Tabela 2. Prognozowana liczba ludno ci gminy Gryfino.

Tabela 3. Szacunkowe zapotrzebowanie na powierzchni  u ytkow  mieszka  w gminie
Gryfino do roku 2035.

Tabela 4. Zestawienie wielko ci powierzchni u ytkowej mieszkalnej.

Tabela 5. Zbiorcze zestawienie ch onno ci poszczególnych jednostek osadniczych
w rozbiciu na funkcje zabudowy.

Tabela 6. Zbiorcze zestawienie ch onno ci poszczególnych planów miejscowych.

Tabela 7. Suma ch onno ci, po onych na terenie gminy obszarów cznie, wyra ona
w powierzchni u ytkowej zabudowy, w podziale na funkcje zabudowy.

Tabela 8. Wykaz decyzji o warunkach zabudowy ze wskazaniem funkcji i oszacowanej powierzchni
ytkowej zabudowy, których uj cie w bilansie powi ksza ch onno  terenów pod

zabudow .

Tabela 9. Bilans maksymalnego zapotrzebowania na powierzchni  u ytkow  i ch onno ci
terenów przeznaczonych pod now  zabudow  dla funkcji mieszkaniowej.

Tabela 10. Bilans maksymalnego zapotrzebowania na powierzchni  u ytkow  i ch onno ci
terenów przeznaczonych pod now  zabudow  dla funkcji us ugowej.

Tabela 11. Bilans maksymalnego zapotrzebowania na powierzchni  u ytkow  i ch onno ci
terenów przeznaczonych pod now  zabudow  dla funkcji produkcyjno-
magazynowej.

Tabela 12. Wyci g z Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2016-2025.

11. Spis rysunków:

Rysunek 1. Formy ochrony przyrody w gminie Gryfino.

Rysunek 2. Dochody i wydatki bud etu gminy Gryfino wg ich rodzajów w 2014 r.

Rysunek 3. Struktura dochodów bud etowych gminy Gryfino w latach 2010 -2014.

Rysunek 4. Wydatki bud etu gminy Gryfino w latach 2010-2014.

Rysunek 5. Zmiana wysoko ci wynagrodzenia w latach 2002 – 2014 – powiat gryfi ski.

Rysunek 6. Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w gminie Gryfino w latach 2004-
2014 – powiat gryfi ski.

Rysunek 7. Ruch naturalny i migracje w mie cie Gryfino i obszarze wiejskim gminy Gryfino
w latach 1995-2014.

Rysunek 8. Zmiany liczby ludno ci w miejscowo ciach gminy Gryfino (bez miasta Gryfino) w
latach 1995 – 2015.

Rysunek 9. rednia powierzchnia u ytkowa mieszka  na 1 mieszka ca w latach 2002-2014.

Rysunek 10. Powierzchnia u ytkowa mieszka  na 1 mieszka ca w wybranych krajach UE.

Rysunek 11. Struktura wieku i p ci mieszka ców gminy Gryfino w 2014 r.

Rysunek 12. Obszary jednostek osadniczych i obowi zuj cych planów miejscowych.
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12. Spis za czników - TOM II:

Za cznik 1.  Zestawienie tabel ch onno ci, po onych na terenie gminy, obszarów o w pe ni
wykszta conej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej w granicach jednostki
osadniczej, rozumianej jako mo liwo  lokalizowania na tych obszarach nowej
zabudowy, wyra onej w powierzchni u ytkowej zabudowy, w podziale na funkcje
zabudowy – obszary wyznaczone zgodnie z art. 10 ust. 5. pkt. 2 [A].

Za cznik 2.  Zestawienie tabel ch onno ci, po onych na terenie gminy, obszarów przeznaczonych
w planach miejscowych pod zabudow , poza obszarami o w pe ni wykszta conej
zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej, rozumianej jako mo liwo
lokalizowania na tych obszarach nowej zabudowy, wyra onej w powierzchni u ytkowej
zabudowy, w podziale na funkcje zabudowy – obszary wyznaczone zgodnie z art. 10
ust. 5. pkt. 3 [B].

Za czniki graficzne przedstawiaj ce rozmieszczenie obszarów [A] i [B] na tle obszarów
o pe ni wykszta conej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej w granicach
jednostki osadniczej.

Za cznik 3.  Zestawienie planów miejscowych i potrzeb inwestycyjnych z nich wynikaj cych
w zwi zku z przeznaczeniem nowych terenów pod zabudow .
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BILANS TERENÓW PRZEZNACZONYCH POD ZABUDOW   
DLA MIASTA I GMINY GRYFINO 

sporz dzony w zakresie zgodnym z art. 10 ust. 5-7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

na potrzeby  

Studium uwarunkowa  i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy 
Gryfino, sporz dzanego zgodnie z Uchwa  Nr XVI/151/12 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 
stycznia 2012 r. w sprawie przyst pienia do sporz dzenia Studium uwarunkowa  i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Gryfino 

 

TOM II - ZA CZNIKI 

 

Szczecin, maj 2016 r. 



 

 1 

 

Za cznik nr 1.  Zestawienie tabel [1 ÷ 38] ch onno ci, po o onych na terenie gminy, obszarów o w pe ni wykszta conej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej 
w granicach jednostek osadniczych, rozumianej jako mo liwo  lokalizowania na tych obszarach nowej zabudowy, wyra onej w powierzchni 
u ytkowej zabudowy, w podziale na funkcje zabudowy - (art. 10, ust. 5 pkt. 2) - [A] 

 

Tabela 1. Ch onno  obszarów o w pe ni wykszta conej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej w obr bie Bartkowo, rozumianej jako mo liwo  lokalizowania 
na tych obszarach nowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wyra onej w powierzchni u ytkowej zabudowy 

1. oznaczenie 
terenu 
elementarnego 

2. powierzchnia 
terenu 
elementarnego 

3. maksymalny 
udzia  
powierzchni 
zabudowy 

4. maksymalna 
powierzchni
a zabudowy 

5. maksymalna 
liczba 
kondygnacji 

6. poddasze 7. wspó czynnik 
koryguj cy  
umo liwiaj cy  
obliczenie p.u. 

8. maksymalna 
powierzchnia 
u ytkowa 
(p.u.) 

 m2 % m2 l.k.  % m2 
BA1mn 2189 20% 438 1 tak 0,7 490 
BA2mn 886 35% 310 1 tak 0,7 347 

BA3mn 10874 20% 2175 1 tak 0,7 2435 
Suma 13949  2923    3273 

 
Tabela 2. Ch onno  obszarów o w pe ni wykszta conej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej w obr bie Borzym, rozumianej jako mo liwo  lokalizowania na 

tych obszarach nowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wyra onej w powierzchni u ytkowej zabudowy 

1. oznaczenie 
terenu 
elementarneg
o 

2. powierzchnia 
terenu 
elementarnego 

3. maksymalny 
udzia  
powierzchni 
zabudowy 

4. maksymalna 
powierzchni
a zabudowy 

5. maksymalna 
liczba 
kondygnacji 

6. poddasze 7. wspó czynnik 
koryguj cy  
umo liwiaj cy  
obliczenie p.u. 

8. maksymalna 
powierzchnia 
u ytkowa 
(p.u.) 

 m2 % m2 l.k.  % m2 
BOR1mn 2813 15% 422 1 tak 0,7 472 
BOR1mn 1333 40% 533 1 tak 0,7 597 

Suma 4146  955    1070 
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Tabela 3. Ch onno  obszarów o w pe ni wykszta conej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej w obr bie Chlebowo, rozumianej jako mo liwo  lokalizowania 
na tych obszarach nowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wyra onej w powierzchni u ytkowej zabudowy 

1. oznaczenie 
terenu 

elementarnego 

2. powierzchnia 
terenu 
elementarnego 

3. maksymalny 
udzia  
powierzchni 
zabudowy 

4. maksymalna 
powierzchnia 
zabudowy 

5. maksymalna 
liczba 
kondygnacji 

6. poddasze 7. wspó czynnik 
koryguj cy  
umo liwiaj cy  
obliczenie p.u. 

8. maksymalna 
powierzchnia 
u ytkowa 
(p.u.) 

 m2 % m2 l.k.  % m2 

CH1mn 10444 10% 1044 1 tak 0,7 1170 

Suma 10444  1044    1170 

 

 

Tabela 4. Ch onno  obszarów o w pe ni wykszta conej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej w obr bie Chlebowie,  rozumianej jako mo liwo  lokalizowania 
na tych obszarach nowej zabudowy us ugowej wyra onej w powierzchni u ytkowej zabudowy 

1. oznaczenie 
terenu 
elementarnego 

2. powierzchnia 
terenu 
elementarnego 

3. maksymalny 
udzia  
powierzchni 
zabudowy 

4. maksymalna 
powierzchni
a zabudowy 

5. maksymalna 
liczba 
kondygnacji 

6. poddasze 7. wspó czynnik 
koryguj cy  
umo liwiaj cy  
obliczenie p.u. 

8. maksymalna 
powierzchnia 
u ytkowa 
(p.u.) 

 m2 % m2 l.k.  % m2 

CH2u 2735 15 410 1 nie 0,7 459 
Suma 2735  410    459 
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Tabela 5. Ch onno  obszarów o w pe ni wykszta conej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej w obr bie Chwarstnica, rozumianej jako mo liwo  
lokalizowania na tych obszarach nowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wyra onej w powierzchni u ytkowej zabudowy 

1. oznaczenie 
terenu 
elementarnego 

2. powierzchnia 
terenu 
elementarnego 

3. maksymalny 
udzia  
powierzchni 
zabudowy 

4. maksymalna 
powierzchnia 
zabudowy 

5. maksymalna 
liczba 
kondygnacji 

6. poddasze 7. wspó czynnik 
koryguj cy  
umo liwiaj cy  
obliczenie p.u. 

8. maksymalna 
powierzchnia 
u ytkowa 
(p.u.) 

 m2 % m2 l.k.  % m2 

CHW1mn 8518 15% 1278 1 tak 0,7 1431 

CHW2mn 9119 15% 1368 1 tak 0,7 1532 

CHW3mn 6526 15% 979 1 tak 0,7 1096 
CHW4mn 3157 25% 789 1 tak 0,7 884 

CHW5mn 1465 25% 366 1 tak 0,7 410 

CHW6mn 2312 15% 347 1 tak 0,7 388 
CHW7mn 3015 15% 452 1 tak 0,7 507 

CHW8mn 11794 20% 2359 1 tak 0,7 2642 

Suma: 45906  7938    8890 

 

Tabela 6. Ch onno  obszarów o w pe ni wykszta conej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej w obr bie Czepino, rozumianej jako mo liwo  lokalizowania na 
tych obszarach nowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wyra onej w powierzchni u ytkowej zabudowy 

1. oznaczenie 
terenu 
elementarnego 

2. powierzchnia 
terenu 
elementarnego 

3. maksymalny 
udzia  
powierzchni 
zabudowy 

4. maksymalna 
powierzchnia 
zabudowy 

5. maksymalna 
liczba 
kondygnacji 

6. poddasze 7. wspó czynnik 
koryguj cy  
umo liwiaj cy  
obliczenie p.u. 

8. maksymalna 
powierzchnia 
u ytkowa 
(p.u.) 

 m2 % m2 l.k.  % m2 
XV/144/11 

Cz-60.MN.13 2016 20% 403 1 tak 0,7 452 
Cz-60.MN.14 4859 15% 729 1 tak 0,7 816 
Cz-60.MN.19 2800 20% 560 1 tak 0,7 627 
Cz-60.MN.21 2372 25% 593 1 tak 0,7 664 

 

 



 

 4 

- 
CZE1mn 1443 25% 361 1 tak 0,7 404 
CZE2mn 1985 15% 298 1 tak 0,7 333 
CZE3mn 4326 25% 1081 1 tak 0,7 1211 

Suma 19801  4025    4508 
 

Tabela 7. Ch onno  obszarów o w pe ni wykszta conej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej w obr bie Daleszewo, rozumianej jako mo liwo  lokalizowania 
na tych obszarach nowej  zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wyra onej w powierzchni u ytkowej zabudowy 

1. oznaczenie 
terenu 
elementarnego 

2. powierzchnia 
terenu 
elementarnego 

3. maksymalny 
udzia  
powierzchni 
zabudowy 

4. maksymalna 
powierzchnia 
zabudowy 

5. maksymalna 
liczba 
kondygnacji 

6. poddasze 7. wspó czynnik 
koryguj cy  
umo liwiaj cy  
obliczenie p.u. 

8. maksymalna 
powierzchnia 
u ytkowa 
(p.u.) 

 m2 % m2 l.k.  % m2 

DAL1mn 4674 15% 701 1 tak 0,7 785 
DAL2mn 2904 20% 581 1 tak 0,7 650 
DAL3mn 6880 20% 1376 1 tak 0,7 1541 

Suma 14458  2658    2977 

 

Tabela 8. Ch onno  obszarów o w pe ni wykszta conej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej w obr bie Do gie, rozumianej jako mo liwo  lokalizowania na 
tych obszarach nowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wyra onej w powierzchni u ytkowej zabudowy 

1. oznaczenie 
terenu 
elementarnego 

2. powierzchnia 
terenu 
elementarnego 

3. maksymalny 
udzia  
powierzchni 
zabudowy 

4. maksymalna 
powierzchnia 
zabudowy 

5. maksymalna 
liczba 
kondygnacji 

6. poddasze 7. wspó czynnik 
koryguj cy  
umo liwiaj cy  
obliczenie p.u. 

8. maksymalna 
powierzchnia 
u ytkowa 
(p.u.) 

 m2 % m2 l.k.  % m2 

DOLmn 1239 30% 372 1 nie 0,7 520 

Suma 1239  372    520 
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Tabela 9. Ch onno  obszarów o w pe ni wykszta conej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej w obr bie Drzenin, rozumianej jako mo liwo  lokalizowania na 
tych obszarach nowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wyra onej w powierzchni u ytkowej zabudowy 

1. oznaczenie 
terenu 
elementarnego 

2. powierzchnia 
terenu 
elementarnego 

3. maksymalny 
udzia  
powierzchni 
zabudowy 

4. maksymalna 
powierzchnia 
zabudowy 

5. maksymalna 
liczba 
kondygnacji 

6. poddasze 7. wspó czynnik 
koryguj cy  
umo liwiaj cy  
obliczenie p.u. 

8. maksymalna 
powierzchnia 
u ytkowa 
(p.u.) 

 m2 % m2 l.k.  % m2 

DRZ1mn 4004 15% 601 1 tak 0,7 673 
DRZ2mn 1826 25% 456 1 tak 0,7 511 

Suma 5830  1057    1184 

 

 

Tabela 10. Ch onno  obszarów o w pe ni wykszta conej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej w obr bie Gardno, rozumianej jako mo liwo  lokalizowania na 
tych obszarach nowej  zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wyra onej w powierzchni u ytkowej zabudowy 

2. oznaczenie 
terenu 
elementarnego 

3. powierzchnia 
terenu 
elementarnego 

4. maksymalny 
udzia  
powierzchni 
zabudowy 

5. maksymalna 
powierzchnia 
zabudowy 

6. maksymalna 
liczba 
kondygnacji 

7. poddasze 8. wspó czynnik 
koryguj cy  
umo liwiaj cy  
obliczenie p.u. 

9. maksymalna 
powierzchnia 
u ytkowa 
(p.u.) 

 m2 % m2 l.k.  % m2 
XVIII/158/2012 

20MN,U 1608 20% 322 2 nie 0,7 450 
23MN 1717 25% 429 1 tak 0,7 481 
24MN 673 25% 168 2 nie 0,7 236 

- 

GAR1mn 4251 25% 1063 2 nie 0,7 1488 
GAR2mn 780 25% 195 2 nie 0,7 273 

Suma 9029  2177    2927 
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Tabela 11. Ch onno  obszarów o w pe ni wykszta conej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej w obr bie Gardno, rozumianej jako mo liwo  lokalizowania na 
tych obszarach nowej  zabudowy us ugowej wyra onej w powierzchni u ytkowej zabudowy 

1. oznaczenie 
terenu 
elementarnego 

2. powierzchnia 
terenu 
elementarnego 

3. maksymalny 
udzia  
powierzchni 
zabudowy 

4. maksymalna 
powierzchnia 
zabudowy 

5. maksymalna 
liczba 
kondygnacji 

6. poddasze 7. wspó czynnik 
koryguj cy  
umo liwiaj cy  
obliczenie p.u. 

8. maksymalna 
powierzchnia 
u ytkowa 
(p.u.) 

 m2 % m2 l.k.  % m2 
GAR3u 4317 50% 2158 2 nie 0,7 3022 
Suma 4317  2158    3022 

 
 

Tabela 12. Ch onno  obszarów o w pe ni wykszta conej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej w obr bach miasta Gryfino, rozumianej jako mo liwo  
lokalizowania na tych obszarach nowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wyra onej w powierzchni u ytkowej zabudowy 

1. oznaczenie 
terenu 
elementarnego 

2. powierzchnia 
terenu 
elementarnego 

3. maksymalny 
udzia  
powierzchni 
zabudowy 

4. maksymalna 
powierzchnia 
zabudowy 

5. maksymalna 
liczba 
kondygnacji 

6. poddasze 7. wspó czynnik 
koryguj cy  
umo liwiaj cy  
obliczenie p.u. 

8. maksymalna 
powierzchnia 
u ytkowa 
(p.u.) 

 m2 % m2 l.k.  % m2 

- 

GR1mn 3308 20% 662 1 tak 0,7 741 

GR2mn 2594 15% 389 1 tak 0,7 436 

IV/61/03 

MNj/UT 4 108 15% 616 1 tak 0,7 690 

2MNj 18 142 25% 4536 1 tak 0,7 5080 

IX/147/03 

2MNj* 1837 25% 459 2 tak 0,7 836 

IX/89/07 
G5-52/14.MN* 13124 25% 3281 3 nie 0,7 6890 

XLI/476/98 
2MNj* 36401 30% 10920 2 tak 0,7 19875 

3 MN/U* 6433 50% 3216 2 tak 0,7 5854 
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XLVII/602/02 
II.11.MNj* 1895 30% 568 1 tak 0,7 637 

II.2.MNj* 1775 30% 532 2 tak 0,7 969 

II.6.MNj* 6706 30% 2012 2 tak 0,7 3661 

II.8.MNj* 2730 30% 819 2 tak 0,7 1491 

XX/265/2000 
1.MN* 1316 30% 395 2 tak 0,7 719 

3.MNch* 1206 40% 482 1 tak 0,7 540 

4.MN* 1287 30% 386 2 tak 0,7 703 

7.MN* 1601 30% 480 2 tak 0,7 874 

XXXV/458/05 
G1-51.MN.2* 6240 25% 1560 3 nie 0,7 3276 

G1-51.MN.3* 863 15% 129 2 nie 0,7 181 

G2-51.MN.10* 3985 10% 398 2 nie 0,7 558 

G2-51.MN.2* 1126 25% 281 2 nie 0,7 394 

G2-51.MN.3* 1375 40% 550 2 nie 0,7 770 

G2-51.MN.5* 6473 20% 1295 2 nie 0,7 1812 

G2-51.MN.7* 9793 20% 1959 2 nie 0,7 2742 

G2-51.MN.9* 1636 40% 654 2 nie 0,7 916 

G3-51.MN3* 563 25% 141 2 nie 0,7 197 

Suma 136517  36723    60842 
* na podstawie wska ników stanowi cych ustalenia mpzp obowi zuj cego na tym terenie 
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Tabela 13. Ch onno  obszarów o w pe ni wykszta conej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej w obr bach miasta Gryfino, rozumianej jako mo liwo  

lokalizowania na tych obszarach nowej mieszkaniowej wielorodzinnej wyra onej w powierzchni u ytkowej zabudowy 

 
1. oznaczenie 

terenu 
elementarnego 

2. powierzchnia 
terenu 
elementarnego 

3. maksymalny 
udzia  
powierzchni 
zabudowy 

4. maksymalna 
powierzchnia 
zabudowy 

5. maksymalna 
liczba 
kondygnacji 

6. poddasze 7. wspó czynnik 
koryguj cy  
umo liwiaj cy  
obliczenie p.u. 

8. maksymalna 
powierzchnia 
u ytkowa 
(p.u.) 

 m2 % m2 l.k.  % m2 
XXXV/458/05 

G2-51.MW.1* 886 20% 177,2 2 nie 0,7 248,1 
XXXVI/491/01 

21.MW/ch* 4360 45% 1962 4 nie 0,7 5493,6 

22.MW/ch* 3919 45% 1763,5 4 nie 0,7 4937,9 

23.MW/ch* 4648 45% 2091,6 4 nie 0,7 5856,5 

Suma 13813  5994    16536 
* na podstawie wska ników stanowi cych ustalenia mpzp obowi zuj cego na tym terenie 
 
 

Tabela 14. Ch onno  obszarów o w pe ni wykszta conej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej w obr bach miasta Gryfino, rozumianej jako mo liwo  
lokalizowania na tych obszarach nowej zabudowy us ugowej wyra onej w powierzchni u ytkowej zabudowy 

 
1. oznaczenie 

terenu 
elementarnego 

2. powierzchnia 
terenu 
elementarnego 

3. maksymalny 
udzia  
powierzchni 
zabudowy 

4. maksymalna 
powierzchnia 
zabudowy 

5. maksymalna 
liczba 
kondygnacji 

6. poddasze 7. wspó czynnik 
koryguj cy  
umo liwiaj cy  
obliczenie p.u. 

8. maksymalna 
powierzchnia 
u ytkowa 
(p.u.) 

 m2 % m2 l.k.  % m2 
Vll/104/03 

15 MW/U 2170 55% 1194 5 nie 0,7 4177 
IX/89/07 

G5-52/3.U* 1874 50% 937 3 nie 0,7 1968 
G5-52/15.U* 1811 50% 905 3 nie 0,7 1902 
G5-52/17.U* 1615 50% 807 3 nie 0,7 1696 

G5-52/21.U* 2304 50% 1152 3 nie 0,7 2419 
XLI/476/98 
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4 U/MN* 8398 50% 4199 2 tak 0,7 7642 

XXXV/458/05 
G2-51.U.2* 1193 40% 477 2 nie 0,7 668 
G2-51.U.3* 4154 25% 1038 2 nie 0,7 1454 

G2-51.U.2L* 631 40% 252 2 nie 0,7 353 
G2-51.U.4* 2805 20% 561 2 nie 0,7 785 

G3-51.U.1/KS.1* 1973 50% 986 2 nie 0,7 1381 

XXXVI/491/01 
19.UPa/ch* 689 55% 379 3 nie 0,7 796 
25.UP/ch* 3309 50% 1654 4 nie 0,7 4633 

26.UC/ch* 700 50% 350 4 nie 0,7 980 
4.UPa/UPk/UC/ch* 1435 65% 933 4 nie 0,7 2612 

6.UPa* 1338 50% 669 4 nie 0,7 1873 
10.UC* 647 75% 485 4 nie 0,7 1359 

21.UCt* 7385 30% 2215 3 nie 0,7 4653 

Suma 44431  19196    41350 
* na podstawie wska ników stanowi cych ustalenia mpzp obowi zuj cego na tym terenie 

 
Tabela 15. Ch onno  obszarów o w pe ni wykszta conej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej w obr bach miasta Gryfino, rozumianej jako mo liwo  

lokalizowania na tych obszarach nowej zabudowy przemys owo-magazynowej wyra onej w powierzchni u ytkowej zabudowy 

1. oznaczenie 
terenu 
elementarnego 

2. powierzchnia 
terenu 
elementarnego 

3. maksymalny 
udzia  
powierzchni 
zabudowy 

4. maksymalna 
powierzchnia 
zabudowy 

5. maksymalna 
liczba 
kondygnacji 

6. poddasze 7. wspó czynnik 
koryguj cy  
umo liwiaj cy  
obliczenie p.u. 

8. maksymalna 
powierzchnia 
u ytkowa 
(p.u.) 

 m2 % m2 l.k.  % m2 

XIII/130/11 
G5-52/3.U* 5994 50% 2997 2 nie 0,7 4196 

XXXV/458/05 
G2-51.P/S/U.6KS* 1206 50% 362 2 nie 0,7 506 

Suma 7200 5 3359 2   4702 
* na podstawie wska ników stanowi cych ustalenia mpzp obowi zuj cego na tym terenie 
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Tabela 16. Ch onno  obszarów o w pe ni wykszta conej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej w obr bie Krajnik, rozumianej jako mo liwo  lokalizowania na 

tych obszarach nowej zabudowy przemys owo-magazynowej wyra onej w powierzchni u ytkowej zabudowy 

 
9. oznaczenie 

terenu 
elementarnego 

10. powierzchnia 
terenu 
elementarnego 

11. maksymalny 
udzia  
powierzchni 
zabudowy 

12. maksymalna 
powierzchnia 
zabudowy 

13. maksymalna 
liczba 
kondygnacji 

14. poddasze 15. wspó czynnik 
koryguj cy  
umo liwiaj cy  
obliczenie p.u. 

16. maksymalna 
powierzchnia 
u ytkowa 
(p.u.) 

 m2 % m2 l.k.  % m2 

XX/264/2000 
MR* 12332 20% 2466 1 tak 0,7 2762 

Suma 12332  2466    2762 

* na podstawie wska ników stanowi cych ustalenia mpzp obowi zuj cego na tym terenie 

 

Tabela 17. Ch onno  obszarów o w pe ni wykszta conej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej w obr bie Krzypnica, rozumianej jako mo liwo  lokalizowania 
na tych obszarach nowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wyra onej w powierzchni u ytkowej zabudowy 

1. oznaczenie terenu 
elementarnego 

2. powierzchnia 
terenu 
elementarnego 

3. maksymalny 
udzia  
powierzchni 
zabudowy 

4. maksymalna 
powierzchnia 
zabudowy 

5. maksymalna 
liczba 
kondygnacji 

6. poddasze 7. wspó czynnik 
koryguj cy  
umo liwiaj cy  
obliczenie p.u. 

8. maksymalna 
powierzchnia 
u ytkowa 
(p.u.) 

 m2 % m2 l.k.  % m2 

XX/264/2000 
MR* 17888 20% 3578 1 tak 0,7 4007 

Suma 17888  3578    4007 

* na podstawie wska ników stanowi cych ustalenia mpzp obowi zuj cego na tym terenie 
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Tabela 18. Ch onno  obszarów o w pe ni wykszta conej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej w obr bie Mielenko Gryfi skie, rozumianej jako mo liwo  
lokalizowania na tych obszarach nowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wyra onej w powierzchni u ytkowej zabudowy 

1. oznaczenie terenu 
elementarnego 

2. powierzchnia 
terenu 
elementarnego 

3. maksymalny 
udzia  
powierzchni 
zabudowy 

4. maksymalna 
powierzchnia 
zabudowy 

5. maksymalna 
liczba 
kondygnacji 

6. poddasze 7. wspó czynnik 
koryguj cy  
umo liwiaj cy  
obliczenie p.u. 

8. maksymalna 
powierzchnia 
u ytkowa 
(p.u.) 

 m2 % m2 l.k.  % m2 

MIE1mn 5108 30% 432 1 tak 0,7 1716 
MIE2mn 5983 15% 177 1 tak 0,7 1005 

Suma 11091  609    2721 

* na podstawie wska ników stanowi cych ustalenia mpzp obowi zuj cego na tym terenie 

 

Tabela 19. Ch onno  obszarów o w pe ni wykszta conej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej w obr bie Nowe Czarnowo, rozumianej jako mo liwo  
lokalizowania na tych obszarach nowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wyra onej w powierzchni u ytkowej zabudowy 

1. oznaczenie terenu 
elementarnego 

2. powierzchnia 
terenu 
elementarnego 

3. maksymalny 
udzia  
powierzchni 
zabudowy 

4. maksymalna 
powierzchnia 
zabudowy 

5. maksymalna 
liczba 
kondygnacji 

6. poddasze 7. wspó czynnik 
koryguj cy  
umo liwiaj cy  
obliczenie p.u. 

8. maksymalna 
powierzchnia 
u ytkowa 
(p.u.) 

 m2 % m2 l.k.  % m2 

XX/264/2000 
1.MJ* 936 15% 140 1 tak 0,7 157 
6.MJ* 2395 10% 239 1 tak 0,7 268 

XX/266/2000 
MR* 14460 20% 2892 1 tak 0,7 3239 

Suma 17791  3272    3664 

* na podstawie wska ników stanowi cych ustalenia mpzp obowi zuj cego na tym terenie 
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Tabela 20. Ch onno  obszarów o w pe ni wykszta conej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej w obr bie Nowe Czarnowo, rozumianej jako mo liwo  
lokalizowania na tych obszarach nowej zabudowy us ugowej wyra onej w powierzchni u ytkowej zabudowy 

9. oznaczenie terenu 
elementarnego 

10. powierzchnia 
terenu 
elementarnego 

11. maksymalny 
udzia  
powierzchni 
zabudowy 

12. maksymalna 
powierzchnia 
zabudowy 

13. maksymalna 
liczba 
kondygnacji 

14. poddasze 15. wspó czynnik 
koryguj cy  
umo liwiaj cy  
obliczenie p.u. 

16. maksymalna 
powierzchnia 
u ytkowa 
(p.u.) 

 m2 % m2 l.k.  % m2 

XX/264/2000 
2.U 2202 10% 220 1 tak 0,7 247 

4.U 1798 10% 180 1 tak 0,7 201 

XX/266/2000 
UP 3845 10% 769 1 tak 0,7 1400 

Suma 7845  1169    1848 

* na podstawie wska ników stanowi cych ustalenia mpzp obowi zuj cego na tym terenie 

 

Tabela 21. Ch onno  obszarów o w pe ni wykszta conej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej w obr bie Pniewo, rozumianej jako mo liwo  lokalizowania na 
tych obszarach nowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wyra onej w powierzchni u ytkowej zabudowy 

1. oznaczenie terenu 
elementarnego 

2. powierzchnia 
terenu 
elementarnego 

3. maksymalny 
udzia  
powierzchni 
zabudowy 

4. maksymalna 
powierzchnia 
zabudowy 

5. maksymalna 
liczba 
kondygnacji 

6. poddasze 7. wspó czynnik 
koryguj cy  
umo liwiaj cy  
obliczenie p.u. 

8. maksymalna 
powierzchnia 
u ytkowa 
(p.u.) 

 m2 % m2 l.k.  % m2 

X/90/11 
Pn-58.MN.11* 8463 20% 1693 1 tak 0,7 1896 

Pn-58.MN.12* 1384 20% 277 1 tak 0,7 310 

Pn-58.MN.14* 5019 20% 1004 1 tak 0,7 1124 
Pn-58.MN.16* 3733 20% 746 1 tak 0,7 836 

Pn-58.MN.18* 5018 20% 1004 1 tak 0,7 1124 
Pn-58.MN.20* 2739 20% 548 1 tak 0,7 614 

Pn-58.MN.32* 1863 20% 373 1 tak 0,7 417 
Pn-58.MN.33* 13119 20% 2624 1 tak 0,7 2939 
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Pn-58.MN.34* 1422 40% 569 1 tak 0,7 637 

Pn-58.MN.4* 4060 20% 812 1 tak 0,7 909 
Pn-58.MN.53* 1238 20% 248 1 tak 0,7 277 

Pn-58.MN.55* 21145 20% 4229 1 tak 0,7 4736 

Pn-58.MN.56* 15515 20% 3103 1 tak 0,7 3475 
Pn-58.MN.58* 1879 20% 376 1 tak 0,7 421 

Pn-58.MN.59* 14501 20% 2900 1 tak 0,7 3248 
PN-58.MN.6* 1498 20% 300 1 tak 0,7 336 

Pn-58.MN.60* 4191 20% 838 1 tak 0,7 939 
Pn-58.MN.61* 16281 20% 3256 1 tak 0,7 3647 

Pn-58.MN.62* 1970 20% 394 1 tak 0,7 441 

Pn-58.MN.63* 9850 20% 1970 1 tak 0,7 2206 
Pn-58.MN.64* 3947 20% 789 1 tak 0,7 884 

Pn-58.MN.7* 2047 20% 409 1 tak 0,7 459 
Pn-58.MW.66* 4253 30% 1276 3 nie 0,7 2679 

Pn-58.P/S/U.121* 9045 50% 4522 2 nie 0,7 6331 
Pn-58.RM.104* 3381 40% 1352 1 tak 0,7 1515 

Pn-58.RM.105* 1813 40% 725 1 tak 0,7 812 

Pn-58.RM.107* 2339 40% 936 1 tak 0,7 1048 
Pn-58.RM.110* 6036 40% 2414 1 tak 0,7 2704 

Pn-64.MN.3* 2379 20% 476 2 tak 0,7 866 

Suma 170128  40066    47656 

* na podstawie wska ników stanowi cych ustalenia mpzp obowi zuj cego na tym terenie 
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Tabela 22. Ch onno  obszarów o w pe ni wykszta conej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej w obr bie Pniewo, rozumianej jako mo liwo  lokalizowania na 
tych obszarach nowej zabudowy us ugowej wyra onej w powierzchni u ytkowej zabudowy 

1. oznaczenie terenu 
elementarnego 

2. powierzchnia 
terenu 
elementarnego 

3. maksymalny 
udzia  
powierzchni 
zabudowy 

4. maksymalna 
powierzchnia 
zabudowy 

5. maksymalna 
liczba 
kondygnacji 

6. poddasze 7. wspó czynnik 
koryguj cy  
umo liwiaj cy  
obliczenie p.u. 

8. maksymalna 
powierzchnia 
u ytkowa 
(p.u.) 

 m2 % m2 l.k.  % m2 

X/90/11 
Pn-58.U/MN.73* 1657 40% 663 1 tak 0,7 742 

Pn-58.U/MN.74* 1494 40% 598 1 tak 0,7 669 

Suma 3151  1260,4    1411 

* na podstawie wska ników stanowi cych ustalenia mpzp obowi zuj cego na tym terenie 

 

Tabela 23. Ch onno  obszarów o w pe ni wykszta conej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej w obr bie Radziszewo, rozumianej jako mo liwo  lokalizowania 
na tych obszarach nowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wyra onej w powierzchni u ytkowej zabudowy 

1. oznaczenie terenu 
elementarnego 

2. powierzchnia 
terenu 
elementarnego 

3. maksymalny 
udzia  
powierzchni 
zabudowy 

4. maksymalna 
powierzchnia 
zabudowy 

5. maksymalna 
liczba 
kondygnacji 

6. poddasze 7. wspó czynnik 
koryguj cy  
umo liwiaj cy  
obliczenie p.u. 

8. maksymalna 
powierzchnia 
u ytkowa 
(p.u.) 

 m2 % m2 l.k.  % m2 

RAD1mn 6543 20% 1309 1 tak 0,7 1466 
RAD2mn 3588 25% 897 1 tak 0,7 1005 

RAD3mn 1765 15% 265 1 tak 0,7 296 
RAD4mn 2726 25% 681 1 tak 0,7 763 

RAD5mn 7936 15% 1190 1 tak 0,7 1333 

Suma 22558  4342    4863 
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Tabela 24. Ch onno  obszarów o w pe ni wykszta conej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej w obr bie Sobiemy l, rozumianej jako mo liwo  lokalizowania 
na tych obszarach nowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wyra onej w powierzchni u ytkowej zabudowy 

1. oznaczenie terenu 
elementarnego 

2. powierzchnia 
terenu 
elementarnego 

3. maksymalny 
udzia  
powierzchni 
zabudowy 

4. maksymalna 
powierzchnia 
zabudowy 

5. maksymalna 
liczba 
kondygnacji 

6. poddasze 7. wspó czynnik 
koryguj cy  
umo liwiaj cy  
obliczenie p.u. 

8. maksymalna 
powierzchnia 
u ytkowa 
(p.u.) 

 m2 % m2 l.k.  % m2 

SOBmnw 782 20% 156 2 tak 0,7 285 

Suma 782  156    285 

 

 

Tabela 25. Ch onno  obszarów o w pe ni wykszta conej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej w obr bie Sobieradz, rozumianej jako mo liwo  lokalizowania 
na tych obszarach nowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wyra onej w powierzchni u ytkowej zabudowy 

1. oznaczenie terenu 
elementarnego 

2. powierzchnia 
terenu 
elementarnego 

3. maksymalny 
udzia  
powierzchni 
zabudowy 

4. maksymalna 
powierzchnia 
zabudowy 

5. maksymalna 
liczba 
kondygnacji 

6. poddasze 7. wspó czynnik 
koryguj cy  
umo liwiaj cy  
obliczenie p.u. 

8. maksymalna 
powierzchnia 
u ytkowa 
(p.u.) 

 m2 % m2 l.k.  % m2 

SOD1mn 14430 10% 1443 1 tak 0,7 1616 
SOD2mn 1731 20% 346 1 tak 0,7 388 

Suma 16161  1789    2004 
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Tabela 26. Ch onno  obszarów o w pe ni wykszta conej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej w obr bie Stare Brynki, rozumianej jako mo liwo  
lokalizowania na tych obszarach nowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wyra onej w powierzchni u ytkowej zabudowy 

1. oznaczenie terenu 
elementarnego 

2. powierzchnia 
terenu 
elementarnego 

3. maksymalny 
udzia  
powierzchni 
zabudowy 

4. maksymalna 
powierzchnia 
zabudowy 

5. maksymalna 
liczba 
kondygnacji 

6. poddasze 7. wspó czynnik 
koryguj cy  
umo liwiaj cy  
obliczenie p.u. 

8. maksymalna 
powierzchnia 
u ytkowa 
(p.u.) 

 m2 % m2 l.k.  % m2 

SB1mn 662 30% 199 1 tak 0,7 222 
SB2mn 11006 20% 2201 1 tak 0,7 2465 

Suma 11668  2400    2687 

 

 

Tabela 27. Ch onno  obszarów o w pe ni wykszta conej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej w obr bie Steklno, rozumianej jako mo liwo  lokalizowania na 
tych obszarach nowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wyra onej w powierzchni u ytkowej zabudowy 

1. oznaczenie terenu 
elementarnego 

2. powierzchnia 
terenu 
elementarnego 

3. maksymalny 
udzia  
powierzchni 
zabudowy 

4. maksymalna 
powierzchnia 
zabudowy 

5. maksymalna 
liczba 
kondygnacji 

6. poddasze 7. wspó czynnik 
koryguj cy  
umo liwiaj cy  
obliczenie p.u. 

8. maksymalna 
powierzchnia 
u ytkowa 
(p.u.) 

 m2 % m2 l.k.  % m2 

STE1mn 1483 15% 222 1 tak 0,7 249 

STE2mn 2699 15% 405 1 tak 0,7 453 
STE3mn 4783 15% 717 1 tak 0,7 804 

STE4mn 7799 15% 1170 1 tak 0,7 1310 

STE5mn 3909 25% 977 1 tak 0,7 1095 
STE9mn 4308 20% 862 1 tak 0,7 965 

STE10mn 7065 25% 1766 1 tak 0,7 1978 
STE11mn 20445 20% 4089 1 tak 0,7 4580 

Suma 52491  10208,7    11434 
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Tabela 28. Ch onno  obszarów o w pe ni wykszta conej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej w obr bie Steklno, rozumianej jako mo liwo  lokalizowania na 
tych obszarach nowej zabudowy us ugowej wyra onej w powierzchni u ytkowej zabudowy 

1. oznaczenie terenu 
elementarnego 

2. powierzchnia 
terenu 
elementarnego 

3. maksymalny 
udzia  
powierzchni 
zabudowy 

4. maksymalna  
powierzchnia 
zabudowy 

5. maksymalna 
liczba 
kondygnacji 

6. poddasze 7. wspó czynnik 
koryguj cy  
umo liwiaj cy  
obliczenie p.u. 

8. maksymalna 
powierzchnia 
u ytkowa 
(p.u.) 

 m2 % m2 l.k.  % m2 
STE6u 4772 15% 716 1 tak 0,7 802 

Suma 4772  716    802 

 

 

 

Tabela 29. Ch onno  obszarów o w pe ni wykszta conej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej w obr bie Steklno, rozumianej jako mo liwo  lokalizowania na 
tych obszarach nowej zabudowy us ug turystycznych wyra onej w powierzchni u ytkowej zabudowy 

9. oznaczenie terenu 
elementarnego 

10. powierzchnia 
terenu 
elementarnego 

11. maksymalny 
udzia  
powierzchni 
zabudowy 

12. maksymalna 
powierzchnia 
zabudowy 

13. maksymalna 
liczba 
kondygnacji 

14. poddasze 15. wspó czynnik 
koryguj cy  
umo liwiaj cy  
obliczenie p.u. 

16. maksymalna 
powierzchnia 
u ytkowa 
(p.u.) 

 m2 % m2 l.k.  % m2 

STE7ut 425 15% 64 1 tak 0,7 71 

STE8ut 1302 20% 260 1 tak 0,7 292 

Suma 1727  324    363 
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Tabela 30. Ch onno  obszarów o w pe ni wykszta conej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej w obr bie Steklinko, rozumianej jako mo liwo  lokalizowania 
na tych obszarach nowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wyra onej w powierzchni u ytkowej zabudowy 

1. oznaczenie terenu 
elementarnego 

2. powierzchnia 
terenu 
elementarnego 

3. maksymalny 
udzia  
powierzchni 
zabudowy 

4. maksymalna 
powierzchnia 
zabudowy 

5. maksymalna 
liczba 
kondygnacji 

6. poddasze 7. wspó czynnik 
koryguj cy  
umo liwiaj cy  
obliczenie p.u. 

8. maksymalna 
powierzchnia 
u ytkowa 
(p.u.) 

 m2 % m2 l.k.  % m2 

STO1mn 2004 25% 501 1 tak 0,7 561 

STO2mn 11260 15% 1689 1 tak 0,7 1891 

Suma 13264  2190    2452 

 

Tabela 31. Ch onno  obszarów o w pe ni wykszta conej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej w obr bie We ty  I, rozumianej jako mo liwo  lokalizowania na 
tych obszarach nowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wyra onej w powierzchni u ytkowej zabudowy 

1. oznaczenie terenu 
elementarnego 

2. powierzchnia 
terenu 
elementarnego 

3. maksymalny 
udzia  
powierzchni 
zabudowy 

4. maksymalna 
powierzchnia 
zabudowy 

5. maksymalna 
liczba 
kondygnacji 

6. poddasze 7. wspó czynnik 
koryguj cy  
umo liwiaj cy  
obliczenie p.u. 

8. maksymalna 
powierzchnia 
u ytkowa 
(p.u.) 

 m2 % m2 l.k.  % m2 

XXXIV/295/13 
W-57.MNw.4* 1763 40% 705 1 tak 0,7 790 
W-57.MNw.1* 1586 40% 634 1 tak 0,7 711 

XIV/195/03 
17 MNjw/U* 894 40% 358 1 tak 0,7 400 
16 MNjw/U* 2403 50% 1201 1 tak 0,7 1346 

37 MNjw/U* 1591 40% 636 1 tak 0,7 713 
40 MNj/U* 4680 50% 2340 1 tak 0,7 2621 

Suma 12917  5875    6580 

* na podstawie wska ników stanowi cych ustalenia mpzp obowi zuj cego na tym terenie 
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Tabela 32. Ch onno  obszarów o w pe ni wykszta conej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej w obr bie We ty  II, rozumianej jako mo liwo  lokalizowania 
na tych obszarach nowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wyra onej w powierzchni u ytkowej zabudowy 

1. oznaczenie terenu 
elementarnego 

2. powierzchnia 
terenu 
elementarnego 

3. maksymalny 
udzia  
powierzchni 
zabudowy 

4. maksymalna 
powierzchnia 
zabudowy 

5. maksymalna 
liczba 
kondygnacji 

6. poddasze 7. wspó czynnik 
koryguj cy  
umo liwiaj cy  
obliczenie p.u. 

8. maksymalna 
powierzchnia 
u ytkowa 
(p.u.) 

 m2 % m2 l.k.  % m2 

XXII/294/2000 
C.MJ.1* 1405 30% 421 2 tak 0,7 767 

F.MJ.1* 5292 40% 2117 2 tak 0,7 3853 
F.MJ.2* 5089 40% 2036 1 tak 0,7 2280 

F.MJ-U.1* 934 40% 374 2 tak 0,7 680 

S-MJ-1* 6471 30% 1941 1 tak 0,7 2174 
Z-MJ-2* 11912 30% 3574 1 tak 0,7 4002 

Suma 31103  10462    13756 

* na podstawie wska ników stanowi cych ustalenia mpzp obowi zuj cego na tym terenie 

 

Tabela 33. Ch onno  obszarów o w pe ni wykszta conej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej w obr bie We ty  II, rozumianej jako mo liwo  lokalizowania 
na tych obszarach nowej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej wyra onej w powierzchni u ytkowej zabudowy 

1. oznaczenie terenu 
elementarnego 

2. powierzchnia 
terenu 
elementarnego 

3. maksymalny 
udzia  
powierzchni 
zabudowy 

4. maksymalna 
powierzchnia 
zabudowy 

5. maksymalna 
liczba 
kondygnacji 

6. poddasze 7. wspó czynnik 
koryguj cy  
umo liwiaj cy  
obliczenie p.u. 

8. maksymalna 
powierzchnia 
u ytkowa 
(p.u.) 

 m2 % m2 l.k.  % m2 

XXII/294/2000 
F.MN-U.1* 1079 40% 432 2 tak 0,7 786 

Suma 1079  432    786 
* na podstawie wska ników stanowi cych ustalenia mpzp obowi zuj cego na tym terenie 
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Tabela 34. Ch onno  obszarów o w pe ni wykszta conej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej w obr bie Wirów, rozumianej jako mo liwo  lokalizowania na 
tych obszarach nowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wyra onej w powierzchni u ytkowej zabudowy 

1. oznaczenie terenu 
elementarnego 

2. powierzchnia 
terenu 
elementarnego 

3. maksymalny 
udzia  
powierzchni 
zabudowy 

4. maksymalna 
powierzchnia 
zabudowy 

5. maksymalna 
liczba 
kondygnacji 

6. poddasze 7. wspó czynnik 
koryguj cy  
umo liwiaj cy  
obliczenie p.u. 

8. maksymalna 
powierzchnia 
u ytkowa 
(p.u.) 

 m2 % m2 l.k.  % m2 

VII/102/03 
3.MJ* 1000 25% 250 2 nie 0,7 350 

1.MJ* 1353 25% 338 2 nie 0,7 473 
2.MJ* 1234 25% 308 2 nie 0,7 432 

3.MJ/UC* 2317 30% 695 2 nie 0,7 973 
- 

WIR1mn 17488 20% 3498 1 tak 0,7 3917 

WIR2mn 7576 25% 1894 1 tak 0,7 2121 

Suma 30968  6983    8267 

* na podstawie wska ników stanowi cych ustalenia mpzp obowi zuj cego na tym terenie 

 

Tabela 35. Ch onno  obszarów o w pe ni wykszta conej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej w obr bie Wysoka Gryfi ska, rozumianej jako mo liwo  
lokalizowania na tych obszarach nowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wyra onej w powierzchni u ytkowej zabudowy 

1. oznaczenie terenu 
elementarnego 

2. powierzchnia 
terenu 
elementarnego 

3. maksymalny 
udzia  
powierzchni 
zabudowy 

4. maksymalna 
powierzchnia 
zabudowy 

5. maksymalna 
liczba 
kondygnacji 

6. poddasze 7. wspó czynnik 
koryguj cy  
umo liwiaj cy  
obliczenie p.u. 

8. maksymalna 
powierzchnia 
u ytkowa 
(p.u.) 

 m2 % m2 l.k.  % m2 

X/90/11 

WYSmn 898 30% 269 1 tak 0,7 302 

Suma 898  269    302 
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Tabela 36. Ch onno  obszarów o w pe ni wykszta conej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej w obr bie W odkowice, rozumianej jako mo liwo  
lokalizowania na tych obszarach nowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wyra onej w powierzchni u ytkowej zabudowy 

1. oznaczenie terenu 
elementarnego 

2. powierzchnia 
terenu 
elementarnego 

3. maksymalny 
udzia  
powierzchni 
zabudowy 

4. maksymalna 
powierzchnia 
zabudowy 

5. maksymalna 
liczba 
kondygnacji 

6. poddasze 7. wspó czynnik 
koryguj cy  
umo liwiaj cy  
obliczenie p.u. 

8. maksymalna 
powierzchnia 
u ytkowa 
(p.u.) 

 m2 % m2 l.k.  % m2 

X/90/11 
WLOmn 9771 15% 1465 1 tak 0,7 1641 

Suma 9771  1465    1641 

 

 

Tabela 37. Ch onno  obszarów o w pe ni wykszta conej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej w obr bie abnica, rozumianej jako mo liwo  lokalizowania na 
tych obszarach nowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wyra onej w powierzchni u ytkowej zabudowy 

1. oznaczenie terenu 
elementarnego 

2. powierzchnia 
terenu 
elementarnego 

3. maksymalny 
udzia  
powierzchni 
zabudowy 

4. maksymalna 
powierzchnia 
zabudowy 

5. maksymalna 
liczba 
kondygnacji 

6. poddasze 7. wspó czynnik 
koryguj cy  
umo liwiaj cy  
obliczenie p.u. 

8. maksymalna 
powierzchnia 
u ytkowa 
(p.u.) 

 m2 % m2 l.k.  % m2 

XLI/537/2002 
1MNj/U* 

 962 20% 192 1 tak 0,7 215 

- 

ZAB1mn 1392 30% 418 1 tak 0,7 468 

ZAB2mn 1952 20% 390 1 tak 0,7 437 
ZAB3mn 7487 30% 2246 1 tak 0,7 2516 

Suma 11793  3246    3636 

* na podstawie wska ników stanowi cych ustalenia mpzp obowi zuj cego na tym terenie 
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Tabela 38. Ch onno  obszarów o w pe ni wykszta conej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej w obr bie órawki, rozumianej jako mo liwo  lokalizowania na 
tych obszarach nowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wyra onej w powierzchni u ytkowej zabudowy 

1. oznaczenie terenu 
elementarnego 

2. powierzchnia 
terenu 
elementarnego 

3. maksymalny 
udzia  
powierzchni 
zabudowy 

4. maksymalna 
powierzchnia 
zabudowy 

5. maksymalna 
liczba 
kondygnacji 

6. poddasze 7. wspó czynnik 
koryguj cy  
umo liwiaj cy  
obliczenie p.u. 

8. maksymalna 
powierzchnia 
u ytkowa 
(p.u.) 

 m2 % m2 l.k.  % m2 

X/90/11 
Zk-58.MN.23* 4366 20% 873 1 tak 0,7 978 

Zk-58.MN.24* 3788 20% 758 1 tak 0,7 848 
Zk-58.MN.25* 5887 20% 1177 1 tak 0,7 1319 

Zk-58.MN.26* 1252 20% 250 1 tak 0,7 280 
Zk-58.MN.27* 1243 20% 249 1 tak 0,7 278 

Zk-58.MN.37* 2888 20% 578 1 tak 0,7 647 

Zk-58.MN.41* 14358 20% 2872 1 tak 0,7 3216 
Zk-58.MN.42* 4189 20% 838 1 tak 0,7 938 

Suma 37971  7594    8505 

* na podstawie wska ników stanowi cych ustalenia mpzp obowi zuj cego na tym terenie 

 

SUMA WSZYSTKICH TERENÓW 

 czna 
powierzchnia 

wszystkich 
terenów 

 czna 
powierzchnia 

zabudowy 
 

   czna 
powierzchnia 
u ytkowa 

 

 m2  m2    m2 
SUMA 833 964  201 861    285 865 
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Za cznik nr 2.  Zestawienie tabel [1 ÷ 40] ch onno ci, po o onych na terenie gminy, obszarów przeznaczonych w planach miejscowych pod zabudow , innych ni  
wymienione powy ej, rozumian  jako mo liwo  lokalizowania na tych obszarach nowej zabudowy, wyra on  w powierzchni u ytkowej zabudowy, 
w podziale na funkcje zabudowy- (art. 10, ust. 5 pkt. 2) - [A] 

Tabela 1. Ch onno  obszarów o w pe ni wykszta conej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej Nr uchwa y VI/60/99, Rejon Pniewo, órawki, órawie, Nowe 
Czarnowo rozumianej jako mo liwo  lokalizowania na tych obszarach nowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wyra onej w powierzchni 
u ytkowej zabudowy 

1. oznaczenie 
terenu 
elementarnego 

2. powierzchnia 
terenu 
elementarnego 

3. maksymalny 
udzia  
powierzchni 
zabudowy 

4. maksymalna 
powierzchnia 
zabudowy 

5. maksymalna 
liczba 
kondygnacji 

6. poddasze 7. udzia  na 
komunikacje, 
ciany i reszt  

w budynku 

8. Maksymalna 
powierzchnia 
u ytkowa 

 m2 % m2 l.k. tak % m2 

3MN/U 2998 40% 1199,2 1 nie 0,7 1343 
Suma: 2998  1199,2    1343 

 

Tabela 2. Ch onno  obszarów o w pe ni wykszta conej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej Nr uchwa y VI/61/99, Gryfino  rejon ul. Fabrycznej rozumianej 
jako mo liwo  lokalizowania na tych obszarach nowej zabudowy przemys owo-magazynowej wyra onej w powierzchni u ytkowej zabudowy 

1. oznaczenie 
terenu 
elementarnego 

2. powierzchnia 
terenu 
elementarnego 

3. maksymalny 
udzia  
powierzchni 
zabudowy 

4. maksymalna 
powierzchnia 
zabudowy 

5. maksymalna 
liczba 
kondygnacji 

6. poddasze 7. udzia  na 
komunikacje, 
ciany i reszt  w 

budynku 

8. Maksymalna 
powierzchnia 
u ytkowa 

 m2 % m2 l.k. tak % m2 
1.SH 5226 50% 2613,0 2 nie 0,7 3658 
10.UI 658 20% 131,6 2 nie 0,7 184 

18.PP 7565 30% 2269,5 2 nie 0,7 3177 

12.PP 27035 30% 8110,5 2 nie 0,7 11355 
5.SP 11618 30% 3485,4 2 nie 0,7 4880 

4.SP 3246 30% 973,8 2 nie 0,7 1363 
15.UH,UG 1916 50% 958,0 2 nie 0,7 1341 

16.UH,UG 2510 50% 1255,0 2 nie 0,7 1757 
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2SH 2930 50% 1465,0 2 nie 0,7 2051 

1.MJ/UC 2006 25% 501,5 2 tak 0,7 913 
3.MJ/UC 1128 25% 282,0 2 tak 0,7 513 

Suma: 65838  22045,3    31192 
 

Tabela 3. Ch onno  obszarów o w pe ni wykszta conej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej Uchwa a nr XX/264/2000 Nowe Czarnowo – Kolonia 
rozumianej jako mo liwo  lokalizowania na tych obszarach nowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i us ugowej wyra onej w powierzchni                                                          
u ytkowej zabudowy 

1. oznaczenie 
terenu 
elementarnego 

2. powierzchnia 
terenu 
elementarnego 

3. maksymalny 
udzia  
powierzchni 
zabudowy 

4. maksymalna 
powierzchnia 
zabudowy 

5. maksymalna 
liczba 
kondygnacji 

6. poddasze 7. udzia  na 
komunikacje, 
ciany i reszt  w 

budynku 

8. Maksymalna 
powierzchnia 
u ytkowa 

 m2 % m2 l.k.  % m2 

6.MJ 4285 20% 857,0 1 tak 0,7 960 

8.MN 1797 20% 359,4 1 tak 0,7 403 
     Suma 6082  1216,4    1363 

 

Tabela 4. Ch onno  obszarów o w pe ni wykszta conej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej Uchwa a nr XX/265/2000 Gryfino ul. Artyleryjska               
rozumianej jako mo liwo  lokalizowania na tych obszarach nowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wyra onej w powierzchni                                                          
u ytkowej zabudowy 

1. oznaczenie 
terenu 
elementarnego 

2. powierzchnia 
terenu 
elementarnego 

3. maksymalny 
udzia  
powierzchni 
zabudowy 

4. maksymalna 
powierzchnia 
zabudowy 

5. maksymalna 
liczba 
kondygnacji 

6. poddasze 7. udzia  na 
komunikacje, 
ciany i reszt  w 

budynku 

8. Maksymalna 
powierzchnia 
u ytkowa 

 m2 % m2 l.k.  % m2 

8.MN 4282 30% 1284,6 1 tak 0,7 1439 
     Suma 4282  1284,6    1439 
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Tabela 5. Ch onno  obszarów o w pe ni wykszta conej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej Uchwa a nr XX/266/2000 Rejon wsi Krajnik, Krzypnica, Nowe 
Czarnowo rozumianej jako mo liwo  lokalizowania na tych obszarach nowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej  wyra onej w powierzchni                              
u ytkowej zabudowy 

1. oznaczenie 
terenu 
elementarnego 

2. powierzchnia 
terenu 
elementarnego 

3. maksymalny 
udzia  
powierzchni 
zabudowy 

4. maksymalna 
powierzchnia 
zabudowy 

5. maksymalna 
liczba 
kondygnacji 

6. poddasze 7. udzia  na 
komunikacje, 
ciany i reszt  w 

budynku 

8. Maksymalna 
powierzchnia 
u ytkowa 

 m2 % m2 l.k.  % m2 

MT 4405 20% 881,0 1 tak 0,7 987 
MR 7409 25% 1852,3 1 tak 0,7 2075 

MR 2473 25% 618,3 1 tak 0,7 692 
MR 1479 25% 369,8 1 tak 0,7 414 

MT 3230 25% 807,5 1 nie 0,7 565 
MR 4383 25% 1095,8 1 tak 0,7 1227 

MR 3807 25% 951,8 1 tak 0,7 1066 

MR 7284 25% 1821,0 1 tak 0,7 2040 
MR 3700 25% 925,0 1 tak 0,7 1036 

MR 3843 25% 960,8 1 tak 0,7 1076 
MT 3445 20% 689,0 1 nie 0,7 482 

MT 5014 20% 1002,8 1 nie 0,7 702 
MT 4307 20% 861,4 1 nie 0,7 603 

MR 1421 25% 355,3 1 tak 0,7 398 

     Suma 56200  13191,8    13363 
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Tabela 6. Ch onno  obszarów o w pe ni wykszta conej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej Uchwa a nr XXII/291/2000 Gryfino ul. czna rozumianej jako 
mo liwo  lokalizowania na tych obszarach nowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i us ugowej  wyra onej w powierzchni u ytkowej zabudowy 

1. oznaczenie 
terenu 
elementarnego 

2. powierzchnia 
terenu 
elementarnego 

3. maksymalny 
udzia  
powierzchni 
zabudowy 

4. maksymalna 
powierzchnia 
zabudowy 

5. maksymalna 
liczba 
kondygnacji 

6. poddasze 7. udzia  na 
komunikacje, 
ciany i reszt  w 

budynku 

8. Maksymalna 
powierzchnia 
u ytkowa 

 m2 % m2 l.k.  % m2 

5.U 703 30% 211 1 tak 0,7 236 
1.MN 7093 20% 1419 1 tak 0,7 1589 

3.MN 5801 20% 1160 1 tak 0,7 1299 
2.MN 8807 20% 1761 1 tak 0,7 1973 

4.MN 9165 20% 1833 1 tak 0,7 2053 

     Suma 31569  6384    7150 
 

Tabela 7. Ch onno  obszarów o w pe ni wykszta conej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej Uchwa a nr XXII/292/2000 Daleszewo rozumianej jako 
mo liwo  lokalizowania na tych obszarach nowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wyra onej w powierzchni u ytkowej zabudowy 

1. oznaczenie 
terenu 
elementarnego 

2. powierzchnia 
terenu 
elementarnego 

3. maksymalny 
udzia  
powierzchni 
zabudowy 

4. maksymalna 
powierzchnia 
zabudowy 

5. maksymalna 
liczba 
kondygnacji 

6. poddasze 7. udzia  na 
komunikacje, 
ciany i reszt  w 

budynku 

8. Maksymalna 
powierzchnia 
u ytkowa 

 m2 % m2 l.k.  % m2 
MN 5975 20% 1195 1 tak 0,7 1318 

     Suma 5975  1195 1 tak  1338 
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Tabela 8. Ch onno  obszarów o w pe ni wykszta conej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej Uchwa a nr XXII/293/2000 Radziszewo rozumianej jako 
mo liwo  lokalizowania na tych obszarach nowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wyra onej w powierzchni u ytkowej zabudowy 

9. oznaczenie 
terenu 
elementarnego 

10. powierzchnia 
terenu 
elementarnego 

11. maksymalny 
udzia  
powierzchni 
zabudowy 

12. maksymalna 
powierzchnia 
zabudowy 

13. maksymalna 
liczba 
kondygnacji 

14. poddasze 15. udzia  na 
komunikacje, 
ciany i reszt  w 

budynku 

16. Maksymalna 
powierzchnia 
u ytkowa 

 m2 % m2 l.k.  % m2 

MN 3010 20% 602 1 tak 0,7 674 
     Suma 3010  602    674 

 

Tabela 9. Ch onno  obszarów o w pe ni wykszta conej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej Uchwa a nr XXII/294/2000 We ty  II rozumianej jako 
mo liwo  lokalizowania na tych obszarach nowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i us ugowej  wyra onej w powierzchni u ytkowej zabudowy 

1. oznaczenie 
terenu 
elementarnego 

2. powierzchnia 
terenu 
elementarnego 

3. maksymalny 
udzia  
powierzchni 
zabudowy 

4. maksymalna 
powierzchnia 
zabudowy 

5. maksymalna 
liczba 
kondygnacji 

6. poddasze 7. udzia  na 
komunikacje, 
ciany i reszt  w 

budynku 

8. Maksymalna 
powierzchnia 
u ytkowa 

 m2 % m2 l.k.  % m2 
C-MN-U-1 3294 40% 1318 2 tak 0,7 2398 

C-MJ-2 723 25% 181 2 tak 0,7 329 
Z-MJ-2 3954 20% 791 1 tak 0,7 886 
F-MJ-1 1307 30% 392,1 2 tak 0,7 714 
Z-MJ-2 3301 20% 660,2 1 tak 0,7 739 

C-MN-U-1 3982 40% 1592,8 2 tak 0,7 2899 
C-MJ-U-1 818 30% 245,4 2 tak 0,7 447 

C-MJ-2 748 20% 149,6 2 tak 0,7 272 
S-MJ-1 4979 20% 995,8 1 tak 0,7 1115 
F-MJ-1 5794 30% 1738,2 2 tak 0,7 3164 
Z-MJ-2 2899 20% 579,8 1 tak 0,7 649 

C-MJ-U-1 1229 30% 368,7 2 tak 0,7 671 
S-MJ-1 1563 20% 312,6 1 tak 0,7 350 
Z-MJ-2 9799 20% 1959,8 1 tak 0,7 2195 
S-MJ-1 12788 20% 2557,6 1 tak 0,7 2865 
Z-MJ-2 17356 20% 3471,2 1 tak 0,7 3888 
D-U-1 1494 30% 448,2 2 tak 0,7 816 
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F-MJ-1 2733 30% 819,9 2 tak 0,7 1492 
C-MN-U-1 2138 40% 855,2 2 tak 0,7 1556 
C-MN-U-1 1775 40% 710,0 2 tak 0,7 1292 
C-MJ-U-1 954 30% 286,2 2 tak 0,7 521 
C-MJ-U-1 948 30% 284,4 2 tak 0,7 518 

Z-MJ-1 1657 20% 331,4 2 tak 0,7 603 
F-MJ-U-1 1155 30% 346,5 2 tak 0,7 631 

F-MJ-1 4745 30% 1423,5 2 tak 0,7 2591 
F-MJ-U-1 1160 30% 348,0 2 tak 0,7 633 
C-MJ-U-1 1606 30% 481,8 2 tak 0,7 877 

C-MJ-2 1494 20% 298,8 2 tak 0,7 544 
Z-MJ-2 5934 20% 1186,8 1 tak 0,7 1329 
Z-MJ-2 4507 20% 901,4 1 tak 0,7 1010 
S-MJ-2 3364 20% 672,8 1 tak 0,7 754 
C-MJ-1 1471 20% 294,2 2 tak 0,7 535 

F-MJ-U-1 910 30% 273,0 2 tak 0,7 497 
C-MJ-U-1 1626 30% 487,8 2 tak 0,7 888 

S-MJ-1 9868 20% 1973,6 1 tak 0,7 2210 
Z-MJ-2 6973 20% 1394,6 1 tak 0,7 1562 
S-MJ-1 3559 20% 711,8 1 tak 0,7 797 
Z-MJ-2 2437 20% 487,4 1 tak 0,7 546 
Z-MJ-2 8526 20% 1705,2 1 tak 0,7 1910 
Z-MJ-2 2556 20% 511,2 1 tak 0,7 573 
Z-MJ-2 8566 20% 1713,2 1 tak 0,7 1919 
Z-MJ-2 16671 20% 3334,2 1 tak 0,7 3734 
Z-MJ-2 3251 20% 650,2 1 tak 0,7 728 
Z-MJ-2 11606 20% 2321,2 1 tak 0,7 2600 
Z-MJ-2 6809 20% 1361,8 1 tak 0,7 1525 
F-MJ-1 4906 30% 1471,8 2 tak 0,7 2679 
Z-MJ-2 3291 20% 658,2 1 tak 0,7 737 

     Suma 203224  46057,3    62188 
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Tabela 10. Ch onno  obszarów o w pe ni wykszta conej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej Uchwa a nr XXXVII/507/01 Stare Brynki                                
rozumianej jako mo liwo  lokalizowania na tych obszarach nowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej                                                                                                    
wyra onej w  powierzchni u ytkowej zabudowy 

1. oznaczenie 
terenu 
elementarnego 

2. powierzchnia 
terenu 
elementarnego 

3. maksymalny 
udzia  
powierzchni 
zabudowy 

4. maksymalna 
powierzchnia 
zabudowy 

5. maksymalna 
liczba 
kondygnacji 

6. poddasze 7. udzia  na 
komunikacje, 
ciany i reszt  w 

budynku 

8. Maksymalna 
powierzchnia 
u ytkowa 

 m2 % m2 l.k.  % m2 
2.MN 2212 20% 442 1 tak 0,7 495 

1.MN 7236 20% 1447 1 tak 0,7 1621 
3.MN 3501 20% 700 1 tak 0,7 784 

 12949  2589    2900 
 

Tabela 11. Ch onno  obszarów o w pe ni wykszta conej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej Uchwa a XLIV/566/02, Wirów rozumianej jako mo liwo  
lokalizowania na tych obszarach nowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej  wyra onej w powierzchni u ytkowej zabudowy 

1. oznaczenie 
terenu 
elementarnego 

2. powierzchnia 
terenu 
elementarnego 

3. maksymalny 
udzia  
powierzchni 
zabudowy 

4. maksymalna 
powierzchnia 
zabudowy 

5. maksymalna 
liczba 
kondygnacji 

6. poddasze 7. udzia  na 
komunikacje, 
ciany i reszt  w 

budynku 

8. Maksymalna 
powierzchnia 
u ytkowa 

 m2 % m2 l.k.  % m2 

1.MNj 10182 20% 2036,4 1 tak 0,7 2281 
2.MNj 2768 20% 553,6 1 tak 0,7 620 

Suma 12950  2590    2901 
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Tabela 12. Ch onno  obszarów o w pe ni wykszta conej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej XLVII/602/02, Gryfino ul. okietka rozumianej jako mo liwo  
lokalizowania na tych obszarach nowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej  wyra onej w powierzchni u ytkowej zabudowy 

1. oznaczenie 
terenu 
elementarnego 

2. powierzchnia 
terenu 
elementarnego 

3. maksymalny 
udzia  
powierzchni 
zabudowy 

4. maksymalna 
powierzchnia 
zabudowy 

5. maksymalna 
liczba 
kondygnacji 

6. poddasze 7. udzia  na 
komunikacje, 
ciany i reszt  w 

budynku 

8. Maksymalna 
powierzchnia 
u ytkowa 

 m2 % m2 l.k.  % m2 

II.1.RO/MNj 4383 10% 438,3 1 tak 0,7 491 
Suma 4383  438,3    491 

 

Tabela 13. Ch onno  obszarów o w pe ni wykszta conej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej Uchwa a XLIX/639/02, obr b l m. Gryfino - „tereny 
wojskowe" rozumianej jako mo liwo  lokalizowania na tych obszarach nowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wyra onej w powierzchni 
u ytkowej zabudowy 

1. oznaczenie 
terenu 
elementarnego 

2. powierzchnia 
terenu 
elementarnego 

3. maksymalny 
udzia  
powierzchni 
zabudowy 

4. maksymalna 
powierzchnia 
zabudowy 

5. maksymalna 
liczba 
kondygnacji 

6. poddasze 7. udzia  na 
komunikacje, 
ciany i reszt  w 

budynku 

8. Maksymalna 
powierzchnia 
u ytkowa 

 m2 % m2 l.k.  % m2 

MNj/U 2104 25% 526 1 tak 0,7 589 
Suma 2104  526    589 

 

Tabela 14. Ch onno  obszarów o w pe ni wykszta conej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej Nr uchwa y IV/61/03, Gryfino - rejon ulic Rybacka, Wodna, 
czna , rozumianej jako mo liwo  lokalizowania na tych obszarach nowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, us ugowej wyra onej w powierzchni 
u ytkowej zabudowy 

1. oznaczenie 
terenu 
elementarneg
o 

2. powierzchnia 
terenu 
elementarnego 

3. maksymalny 
udzia  
powierzchni 
zabudowy 

4. maksymalna 
powierzchnia 
zabudowy 

5. maksymalna 
liczba 
kondygnacji 

6. poddasze 7. udzia  na 
komunikacje, 
ciany i reszt  

w budynku 

8. Maksymalna 
powierzchnia 
u ytkowa 

 m2 % m2 l.k.  % m2 
2MNj 931 25% 232,8 1 tak 0,7 261 

UR 2101 25% 525,3 1 tak 0,7 588 
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3MNj 2430 25% 607,5 1 tak 0,7 680 

2MNj 2691 25% 672,8 1 tak 0,7 753 
2MNj 3072 25% 768,0 1 tak 0,7 860 

MNj/UR/RO 4595 25% 1148,8 1 tak 0,7 1287 

2MNj 5274 25% 1318,5 1 tak 0,7 1477 
2MNj 8655 25% 2163,8 1 tak 0,7 2423 

2MNj 13804 25% 3451,0 1 tak 0,7 3865 
2MNj 15621 25% 3905,3 1 tak 0,7 4374 

2MNj 24108 25% 6027,0 1 tak 0,7 6750 
2MNj 33647 25% 8411,8 1 tak 0,7 9421 

Suma 116929  29232,6    32739 
 

 

Tabela 15. Ch onno  obszarów o w pe ni wykszta conej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej Nr uchwa y IV/64/03, w miejscowo ci D bce w obr bie 
Daleszewo rozumianej jako mo liwo  lokalizowania na tych obszarach nowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wyra onej w powierzchni 
u ytkowej zabudowy 

1. oznaczenie 
terenu 

elementarnego 

2. powierzchnia 
terenu 
elementarnego 

3. maksymalny 
udzia  
powierzchni 
zabudowy 

4. maksymalna 
powierzchnia 
zabudowy 

5. maksymalna 
liczba 
kondygnacji 

6. poddasze 7. udzia  na 
komunikacje, 
ciany i reszt  

w budynku 

8. Maksymalna 
powierzchnia 
u ytkowa 

 m2 % m2 l.k.  % m2 

1Rl/MJ 3362 15% 504,3 1 tak 0,7 565 
Suma 3362  504,3                   565 
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Tabela 16. Ch onno  obszarów o w pe ni wykszta conej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej Uchwa a nr VI/89/03, Gryfino rejon ul. Hugo Ko taja, 
rozumianej jako mo liwo  lokalizowania na tych obszarach nowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wyra onej w powierzchni u ytkowej 
zabudowy 

1. oznaczenie 
terenu 
elementarnego 

2. powierzchnia 
terenu 
elementarnego 

3. maksymalny 
udzia  
powierzchni 
zabudowy 

4. maksymalna 
powierzchnia 
zabudowy 

5. maksymalna 
liczba 
kondygnacji 

6. poddasze 7. udzia  na 
komunikacje, 
ciany i reszt  

w budynku 

8. Maksymalna 
powierzchni
a u ytkowa 

 m2 % m2 l.k.  % m2 
1.MJ/UC 2006 25% 501,5 2 tak 0,7 913 
3.MJ/UC 1128 25% 282,0 2 tak 0,7 513 

Suma 3134  783,5    1426 

 
Tabela 17. Ch onno  obszarów o w pe ni wykszta conej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej Uchwa a nr VII/102/03, Wirów, rozumianej jako mo liwo  

lokalizowania na tych obszarach nowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wyra onej w powierzchni u ytkowej zabudowy 

1. oznaczenie 
terenu 
elementarneg
o 

2. powierzchnia 
terenu 
elementarnego 

3. maksymalny 
udzia  
powierzchni 
zabudowy 

4. maksymalna 
powierzchnia 
zabudowy 

5. maksymalna 
liczba 
kondygnacji 

6. poddasze 7. udzia  na 
komunikacje, 
ciany i reszt  

w budynku 

8. Maksymalna 
powierzchnia 
u ytkowa 

 m2 % m2 l.k.  % m2 

1.MJ 2705 25% 676,3 2 tak 0,7 1231 

Suma 2705  676,3    1231 

 
Tabela 18. Ch onno  obszarów o w pe ni wykszta conej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej Uchwa a nr VII/103/03, Chwarstnica, rozumianej jako 

mo liwo  lokalizowania na tych obszarach nowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wyra onej w powierzchni u ytkowej zabudowy 

1. oznaczenie 
terenu 
elementarnego 

2. powierzchnia 
terenu 
elementarnego 

3. maksymalny 
udzia  
powierzchni 
zabudowy 

4. maksymalna 
powierzchnia 
zabudowy 

5. maksymalna 
liczba 
kondygnacji 

6. poddasze 7. udzia  na 
komunikacje, 
ciany i reszt  

w budynku 

8. Maksymalna 
powierzchnia 
u ytkowa 

 m2 % m2 l.k.  % m2 
4.MJ/UC 2410 30% 723,0 2 tak 0,7 1316 

Suma 2410  723,0    1316 
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Tabela 19. Ch onno  obszarów o w pe ni wykszta conej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej Nr Uchwa y IX/147/03, Gryfino - rejon ul. Armii Krajowej 
rozumianej jako mo liwo  lokalizowania na tych obszarach nowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wyra onej w powierzchni u ytkowej 
zabudowy 

1. Oznaczenie 
terenu 
elementarneg
o 

2. powierzchnia 
terenu 
elementarnego 

3. maksymalny 
udzia  
powierzchni 
zabudowy 

4. maksymalna 
powierzchni
a zabudowy 

5. maksymalna 
liczba 
kondygnacji 

6. poddasze 

7. udzia  na 
komunikacje, 
ciany i reszt  

w budynku 

8. Maksymalna 
powierzchni
a u ytkowa 

 m2 % m2 l.k.  % m2 

2MNj 4612 25% 1153,0 1 tak 0,7 1291 

2MNj 3833 25% 958,3 1 tak 0,7 1073 
2MNj 9066 25% 2266,5 1 tak 0,7 2538 

2MNj 11031 25% 2757,8 1 tak 0,7 3089 
2MNj 11035 25% 2758,8 1 tak 0,7 3090 

2MNj 21874 25% 5468,5 1 tak 0,7 6125 
2MNj 7140 25% 1785,0 1 tak 0,7 1999 

2MNj 17107 25% 4276,8 1 tak 0,7 4790 

2MNj 4333 25% 1083,3 1 tak 0,7 1213 
2MNj 3445 25% 861,3 1 tak 0,7 965 

2MNj 8909 25% 2227,3 1 tak 0,7 2495 
2MNj 13353 25% 3338,3 1 tak 0,7 3739 

2MNj 16567 25% 4141,8 1 tak 0,7 4639 
2MNj 3410 25% 852,5 1 tak 0,7 955 

2MNj 12846 25% 3211,5 1 tak 0,7 3597 

2MNj 7953 25% 1988,3 1 tak 0,7 2227 
2MNj 22003 25% 5500,8 1 tak 0,7 6161 

2MNj 747 25% 186,8 1 tak 0,7 209 
2MNj 7052 25% 1763,0 1 tak 0,7 1975 

2MNj 30093 25% 7523,3 1 tak 0,7 8426 

2MNj 12453 25% 3113,3 1 tak 0,7 3487 
2MNj 5800 25% 1450,0 1 tak 0,7 1624 

2MNj 22498 25% 5624,5 1 tak 0,7 6299 
2MNj 9039 25% 2259,8 1 tak 0,7 2531 
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3MNj 907 25% 226,8 2 tak 0,7 413 

3MNj 791 25% 197,8 2 tak 0,7 360 
3MNj 1182 25% 295,5 2 tak 0,7 538 

4MNj 8633 25% 2158,3 1 nie 0,7 1511 

4MNj 8476 25% 2119,0 1 nie 0,7 1483 
4MNj 12516 25% 3129,0 1 nie 0,7 2190 

4MNj 13312 25% 3328,0 1 nie 0,7 2330 
MNj/UR 18687 25% 4671,8 1 tak 0,7 5232 

U/MNj 2870 25% 717,5 2 tak 0,7 1306 
Suma 333573  83393    89898 

 

Tabela 20. Ch onno  obszarów o w pe ni wykszta conej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej Uchwa a nr XI/162/03, Daleszewo, rozumianej jako mo liwo  
lokalizowania na tych obszarach nowej  zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, us ugowej, przemys owo-magazynowej wyra onej w powierzchni 
u ytkowej zabudowy 

1. oznaczenie 
terenu 
elementarnego 

2. powierzchnia 
terenu 
elementarneg
o 

3. maksymalny 
udzia  
powierzchni 
zabudowy 

4. maksymalna 
powierzchnia 
zabudowy 

5. maksymalna 
liczba 
kondygnacji 

6. poddasze 7. udzia  na 
komunikacje, 
ciany i reszt  w 

budynku 

8. Maksymalna 
powierzchnia 
u ytkowa 

 m2 % m2 l.k.  % m2 

9.MJ 2055 20% 411,0 1 tak 0,7 460 
9.MJ 22270 50% 11135,0 2 tak 0,7 20266 

10.MJ 10620 20% 2124,0 1 tak 0,7 2379 
11.MJ 1756 20% 351,2 1 tak 0,7 393 

12.UC 21010 30% 6303,0 2 tak 0,7 11471 

7.UC 675 35% 236,3 2 tak 0,7 430 
3.UC 623 35% 218,1 2 tak 0,7 397 

5.P/Sk/UC 87660 50% 43830,0 2 nie 0,7 61362 
Suma 146669  64608,6    97158 
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Tabela 21. Ch onno  obszarów o w pe ni wykszta conej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej Uchwa a nr XII/178/03, Obr b Radziszewo 1, rozumianej jako 
mo liwo  lokalizowania na tych obszarach us ugowej, przemys owo-magazynowej wyra onej w powierzchni u ytkowej zabudowy 

1. oznaczenie 
terenu 
elementarnego 

2. powierzchnia 
terenu 
elementarnego 

3. maksymalny 
udzia  
powierzchni 
zabudowy 

4. maksymalna 
powierzchnia 
zabudowy 

5. maksymalna 
liczba 
kondygnacji 

6. poddasze 7. udzia  na 
komunikacje, 
ciany i reszt  w 

budynku 

8. Maksymalna 
powierzchnia 
u ytkowa 

 m2 % m2 l.k.  % m2 

UC 2449 80% 1959,2 1 nie 0,7 1371 
P 6933 80% 5546,4 1 nie 0,7 3882 

Suma 9382  7505,6    5253 

 
Tabela 22. Ch onno  obszarów o w pe ni wykszta conej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej Uchwa a nr XIV/195/03, Rejon wsi We ty  rozumianej jako 

mo liwo  lokalizowania na tych obszarach nowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, us ugowej wyra onej w powierzchni u ytkowej zabudowy 

1. oznaczenie 
terenu 
elementarnego 

2. powierzchnia 
terenu 
elementarnego 

3. maksymalny 
udzia  
powierzchni 
zabudowy 

4. maksymalna 
powierzchnia 
zabudowy 

5. maksymalna 
liczba 
kondygnacji 

6. poddasze 7. udzia  na 
komunikacje, 
ciany i reszt  w 

budynku 

8. Maksymalna 
powierzchnia 
u ytkowa 

 m2 % m2 l.k.  % m2 

54 UCt/PP 22994 15% 3449,1 2 tak 0,7 6277 
56 UCt 6556 20% 1311,2 1 tak 0,7 1469 

44 MP 7782 25% 1945,5 1 tak 0,7 2179 

41 MNj 16959 20% 3391,8 1 tak 0,7 3799 
43 UP 5081 20% 1016,2 1 tak 0,7 1138 

51 MNj 18377 20% 3675,4 1 tak 0,7 4116 
50 MR 3128 20% 625,6 1 tak 0,7 701 

49 MNj 5950 20% 1190,0 1 tak 0,7 1333 
42 MR 4324 20% 864,8 1 tak 0,7 969 

40 MNj 10560 20% 2112,0 1 tak 0,7 2365 

41 MNj 20289 20% 4057,8 1 tak 0,7 4545 
48 UTL 6042 20% 1208,4 1 tak 0,7 1353 

6 MNj 24155 20% 4831,0 1 tak 0,7 5411 
16 MNjw/U 3269 25% 817,3 1 tak 0,7 915 
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57 MR 4358 20% 871,6 1 tak 0,7 976 

55 MNj 1368 20% 273,6 1 tak 0,7 306 
37 MNjw/U 12168 25% 3046,5 1 tak 0,7 3412 

65 UTL 32171 20% 6434,2 1 tak 0,7 7206 

38 MNjw/U 10565 25% 2641,3 1 Tak 0,7 2958 
17 MNjw/U 10796 25% 2699,0 1 tak 0,7 3023 

58 MNj 5143 20% 1028,6 1 tak 0,7 1152 
Suma 232035  47490,9    55603 

 
Tabela 23. Ch onno  obszarów o w pe ni wykszta conej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej Uchwa a XV/212/03 Obszar trasy napowietrznej linii 

energetycznej 110 kV od Elektrowni Dolna Odra do Chlebowa. rozumianej jako mo liwo  lokalizowania na tych obszarach nowej                                                   
zabudowy przemys owo-sk adowej wyra onej w powierzchni u ytkowej zabudowy 

1. oznaczenie 
terenu 
elementarnego 

2. powierzchnia 
terenu 
elementarnego 

3. maksymalny 
udzia  
powierzchni 
zabudowy 

4. maksymalna 
powierzchnia 
zabudowy 

5. maksymalna 
liczba 
kondygnacji 

6. poddasze 7. udzia  na 
komunikacje, 
ciany i reszt  w 

budynku 

8. Maksymalna 
powierzchnia 
u ytkowa 

 m2 % m2 l.k. nie % m2 
P 15058 40% 6023,2 1 nie 0,7 4216 

S 5917 40% 2366,8 1 nie 0,7 1657 
        S 11664 40% 4665,6 1 nie 0,7 3266 

P 31295 40% 12518,0 1 nie 0,7 8763 
Suma 63934  25573,6    17902 

 
Tabela 24. Ch onno  obszarów o w pe ni wykszta conej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej Uchwa a nr XXIII/320/04 Wirówek rozumianej jako mo liwo  

lokalizowania na tych obszarach nowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wyra onej w powierzchni u ytkowej zabudowy 

1. oznaczenie 
terenu 
elementarnego 

2. powierzchnia 
terenu 
elementarnego 

3. maksymalny 
udzia  
powierzchni 
zabudowy 

4. maksymalna 
powierzchnia 
zabudowy 

5. maksymalna 
liczba 
kondygnacji 

6. poddasze 7. udzia  na 
komunikacje, 
ciany i reszt  w 

budynku 

8. Maksymalna 
powierzchnia 
u ytkowa 

 m2 % m2 l.k.  % m2 
MN.1 2546 25% 636 1 tak 0,7 713 

RM 9537 10% 954 1 tak 0,7 1068 

Suma 12083  1590    1781 
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Tabela 25. Ch onno  obszarów o w pe ni wykszta conej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej Uchwa a nr XXIII/321/04 Sobieradz rozumianej jako 
mo liwo  lokalizowania na tych obszarach nowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i us ugowej  wyra onej w powierzchni u ytkowej zabudowy 

1. oznaczenie 
terenu 
elementarnego 

2. powierzchnia 
terenu 
elementarnego 

3. maksymalny 
udzia  
powierzchni 
zabudowy 

4. maksymalna 
powierzchnia 
zabudowy 

5. maksymalna 
liczba 
kondygnacji 

6. poddasze 7. udzia  na 
komunikacje, 
ciany i reszt  w 

budynku 

8. Maksymalna 
powierzchnia 
u ytkowa 

 m2 % m2 l.k.  % m2 

RM 521 10% 52 1 tak 0,7 58 
U 3253 30% 976 1 tak 0,7 1093 

Suma 3774  1028    1151 

 

Tabela 26. Ch onno  obszarów o w pe ni wykszta conej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej Uchwa a nr XXXV/458/05 Gryfino obr by 1,2,3             
rozumianej jako mo liwo  lokalizowania na tych obszarach nowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, us ugowej i sk adowo-magazynowej                                                                               
wyra onej w  powierzchni u ytkowej zabudowy 

1. oznaczenie 
terenu 
elementarnego 

2. powierzchnia 
terenu 
elementarnego 

3. maksymalny 
udzia  
powierzchni 
zabudowy 

4. maksymalna 
powierzchnia 
zabudowy 

5. maksymalna 
liczba 
kondygnacji 

6. poddasze 7. udzia  na 
komunikacje, 
ciany i reszt  w 

budynku 

8. Maksymalna 
powierzchnia 
u ytkowa 

 m2 % m2 l.k.  % m2 
G2-51.U.1 5791 40% 2316 2 tak 0,7 4216 

G2-51.MN.11 16368 10% 1637 1 tak 0,7 1833 

G2-51.MN.12 10225 15% 1534 1 tak 0,7 1718 
G2-51.MW.3 13918 25% 3479 3 tak 0,7 8768 

G1-51.MW.1 8154 30% 2446 3 tak 0,7 6164 
G2-51.MN.7 6617 20% 1323 1 tak 0,7 1482 

G1-51.MW.2 12178 35% 4262 3 tak 0,7 10741 
G2-51.MN.7 1234 20% 247 1 tak 0,7 276 

G2-51.MN.7 6545 20% 1309 1 tak 0,7 1466 

G2-51.MW.4 6050 30% 1815 3 tak 0,7 4574 
G2-51.MW.4 2359 30% 708 3 tak 0,7 1783 

G2-51.MN.7 2962 20% 592 1 tak 0,7 663 
G2-51.P/SU.6KS 2476 30% 743 1 tak 0,7 832 
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G1-51.MN.3 7404 15% 1111 2 tak 0,7 2021 

G1-51.MN.3 2723 30% 817 1 tak 0,7 915 
G3-51.S 1881 50% 940 1 tak 0,7 1053 

G2-51.MN.7 1700 20% 340 1 tak 0,7 381 

G2-51.MN.7 1864 20% 373 1 tak 0,7 418 
G2-51.MW.6 15184 25% 3796 3 tak 0,7 9566 

Suma 125633  29788,9    58870 
 

Tabela 27. Ch onno  obszarów o w pe ni wykszta conej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej Uchwa a XLIV/557/05, Teren sk adowiska odpadów i tereny 
w obr bie We ty  II gminy Gryfino rozumianej jako mo liwo  lokalizowania na tych obszarach nowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
us ugowej  wyra onej w powierzchni u ytkowej zabudowy 

1. oznaczenie 
terenu 
elementarnego 

2. powierzchnia 
terenu 
elementarnego 

3. maksymalny 
udzia  
powierzchni 
zabudowy 

4. maksymalna 
powierzchnia 
zabudowy 

5. maksymalna 
liczba 
kondygnacji 

6. poddasze 7. udzia  na 
komunikacje, 
ciany i reszt  w 

budynku 

8. Maksymalna 
powierzchnia 
u ytkowa 

 m2 % m2 l.k.  % m2 
W2.46.02.U 52575 60% 31547,4 1 nie 0,7 22083 

W2.46.03.U 37466 60% 22479,6 1 nie 0,7 15736 
W2.46.02.RM 54456 20% 10891,2 1 tak 0,7 12198 

W2.46.01.RM 33378 20% 6675,6 1 tak 0,7 7477 

W2.46.01.U 3222 60% 1933,2 1 nie 0,7 1353 
Suma 181097  73527    58847 
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Tabela 28. Ch onno  obszarów o w pe ni wykszta conej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej Uchwa a XLIV/558/2005, Pniewo rozumianej jako mo liwo  
lokalizowania na tych obszarach nowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, przemys owo-magazynowej   wyra onej w powierzchni u ytkowej 
zabudowy 

1. oznaczenie 
terenu 
elementarnego 

2. powierzchnia 
terenu 
elementarnego 

3. maksymalny 
udzia  
powierzchni 
zabudowy 

4. maksymalna 
powierzchnia 
zabudowy 

5. maksymalna 
liczba 
kondygnacji 

6. poddasze 7. udzia  na 
komunikacje, 
ciany i reszt  w 

budynku 

8. Maksymalna 
powierzchnia 
u ytkowa 

 m2 % m2 l.k. tak % m2 

P47.04.RU 13371 20% 2674,2 1 tak 0,7 2995 
P47.03.RM 3897 25% 974,3 1 nie 0,7 1091 

P47.07.P,U 7657 30% 2297,1 3 nie 0,7 4824 
P47.05.P,U 26480 30% 7944,0 3 nie 0,7 16682 

P47.06.P,U 16302 30% 4890,6 3 nie 0,7 10270 
P47.04.P,U 19269 30% 5780,7 3 nie 0,7 12139 

P47.02.P,U 10179 30% 3053,7 2 nie 0,7 4275 

P47.03.P,U 18717 30% 5615,1 3 nie 0,7 11792 
P47.01.P,U 4582 30% 1374,6 3 nie 0,7 2887 

P47.02.MN 4192 30% 1048,0 1 tak 0,7 1174 
Suma 124646  35652,3    68129 

 

Tabela 29. Ch onno  obszarów o w pe ni wykszta conej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej Uchwa a nr VII/74/07, Stare Brynki - Czepino, rozumianej jako 
mo liwo  lokalizowania na tych obszarach nowej  zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i us ugowej wyra onej w powierzchni u ytkowej zabudowy 

1. oznaczenie 
terenu 
elementarneg
o 

2. powierzchnia 
terenu 
elementarneg
o 

3. maksymalny 
udzia  
powierzchni 
zabudowy 

4. maksymalna 
powierzchnia 
zabudowy 

5. maksymalna 
liczba 
kondygnacji 

6. poddasze 7. udzia  na 
komunikacje, 
ciany i reszt  w 

budynku 

8. Maksymalna 
powierzchnia 
u ytkowa 

 m2 % m2 l.k.  % m2 
Cz-53/1.MN 13780 20% 2756,0 1 tak 0,7 3087 

Cz-53/10.MN 10423 20% 2084,6 1 tak 0,7 2335 
Cz-53/11.MN 7744 20% 1548,8 1 tak 0,7 1735 
Cz-53/12.MN 12542 20% 2508,4 1 tak 0,7 2809 
Cz-53/14.MN 8708 30% 2612,4 1 tak 0,7 2926 
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Cz-53/15.MN 6056 30% 1816,8 1 tak 0,7 2035 
Cz-53/16.MN 1998 30% 599,4 1 tak 0,7 671 
Cz-53/17.U 1010 50% 505,0 2 tak 0,7 919 

Cz-53/18.MN 33125 30% 9937,5 1 tak 0,7 11130 
Cz-53/19.MN 22673 30% 6801,9 1 tak 0,7 7618 
Cz-53/21.U 2579 50% 1289,5 2 tak 0,7 2347 
Cz-53/22.U 6885 50% 3442,5 2 tak 0,7 6265 

Cz-53/25.MN 6197 20% 1239,4 1 tak 0,7 1388 
Cz-53/26.MN 8560 20% 1712,0 1 tak 0,7 1917 
Cz-53/28.MN 8581 20% 1716,2 1 tak 0,7 1922 

Cz-53/3.U 6853 50% 3426,5 2 tak 0,7 6236 
Cz-53/30.MN 18040 20% 3608,4 1 tak 0,7 4041 
Cz-53/31.MN 10274 20% 2054,8 1 tak 0,7 2301 
Cz-53/32.MN 10181 20% 2036,2 1 tak 0,7 2281 
Cz-53/33.MN 8429 20% 1685,8 1 tak 0,7 1888 
Cz-53/34.MN 5852 30% 1755,6 1 tak 0,7 1966 
Cz-53/35.MN 6236 30% 1870,8 1 tak 0,7 2095 
Cz-53/36.MN 6321 30% 1896,3 1 tak 0,7 2124 
Cz-53/37.MN 5991 30% 1797,3 1 tak 0,7 2013 
Cz-53/38.MN 7427 30% 2228,1 1 tak 0,7 2495 
Cz-53/39.MN 7527 30% 2258,1 1 tak 0,7 2529 

Cz-53/4.U 1675 50% 837,5 2 tak 0,7 1524 
Cz-53/41.MN 2395 30% 718,5 1 tak 0,7 805 
Cz-53/44.MN 2439 30% 731,7 1 tak 0,7 820 
Cz-53/45.MN 7622 30% 2286,6 1 tak 0,7 2561 
Cz-53/47.MN 7434 30% 2230,2 1 tak 0,7 2498 
Cz-53/48.MN 10725 30% 3217,5 1 tak 0,7 3604 
Cz-53/5.MN 18138 20% 3627,6 1 tak 0,7 4063 
Cz-53/50.U 490 50% 245,0 2 tak 0,7 446 

Cz-53/51.MN 10957 30% 3287,1 1 tak 0,7 3682 
Cz-53/52.MN 7112 30% 2133,6 1 tak 0,7 2390 
Cz-53/54.MN 10897 30% 3269,1 1 tak 0,7 3661 
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Cz-53/55.MN 10865 30% 3259,5 1 tak 0,7 3651 
Cz-53/56.U 1025 50% 512,5 2 tak 0,7 933 

Cz-53/57.MN 10017 30% 3005,1 1 tak 0,7 3366 
Cz-53/58.MN 7544 30% 2263,2 1 tak 0,7 2535 
Cz-53/59.U 2462 50% 1231,0 2 tak 0,7 2240 
Cz-53/6.MN 9485 20% 1897,0 1 tak 0,7 2125 
Cz-53/60.U 1500 50% 750,0 2 tak 0,7 1365 
Cz-53/61.U 378 50% 189,0 2 tak 0,7 344 
Cz-53/62.U 5380 50% 2690,0 2 tak 0,7 4896 

Cz-53/63.MN 10669 20% 2133,8 1 tak 0,7 2390 
Cz-53/64.MN 12530 20% 2506,0 1 tak 0,7 2807 
Cz-53/66.U 675 50% 337,5 2 tak 0,7 614 
Cz-53/67.U 1730 50% 865,0 2 tak 0,7 1574 

Cz-53/68.MN 6542 30% 1962,6 1 tak 0,7 2198 
Cz-53/69.U 2295 50% 1147,5 2 tak 0,7 2088 
Cz-53/9.MN 14672 20% 2934,4 1 tak 0,7 3287 

SB-53/71.MN 21847 20% 4369,4 1 tak 0,7 4894 
SB-53/73.MN 8408 20% 1681,6 1 tak 0,7 1883 
SB-53/74.MN 3344 20% 668,8 1 tak 0,7 749 
SB-53/75.MN 6087 20% 1215,2 1 tak 0,7 1361 
SB-53/77.MN 15759 20% 3151,8 1 tak 0,7 3530 
SB-53/78.MN 10925 20% 2185,0 1 tak 0,7 2447 
SB-53/79.U 864 50% 432,0 2 tak 0,7 786 

Suma 488870  129161    157190 
 

 

 



 20 

Tabela 30. Ch onno  obszarów o w pe ni wykszta conej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej Uchwa a nr IX/89/07, Gryfino w rejonie C. W. Laguna, 
rozumianej jako mo liwo  lokalizowania na tych obszarach nowej zabudowy us ug sportu i rekreacji wyra onej w powierzchni u ytkowej zabudowy 

1. oznaczenie 
terenu 
elementarnego 

2. powierzchnia 
terenu 
elementarnego 

3. maksymalny 
udzia  
powierzchni 
zabudowy 

4. maksymalna 
powierzchnia 
zabudowy 

5. maksymalna 
liczba 
kondygnacji 

6. poddasze 7. udzia  na 
komunikacje, 
ciany i reszt  w 

budynku 

8. Maksymalna 
powierzchnia 
u ytkowa 

 m2 % m2 l.k.  % m2 

G5-52/35.UT 51182 20% 3036,4 2 tak 0,7 5526 
G5-52/37.UT 36202 20% 7240,4 2 tak 0,7 13178 

G5-52/38.UT 16920 20% 3384,0 2 tak 0,7 6159 
G5-52/51.UT 15335 20% 3067,0 2 tak 0,7 5582 

Suma 119639  16727,8    30445 

 

Tabela 31. Ch onno  obszarów o w pe ni wykszta conej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej Uchwa a nr X/90/11, Pniewo- órawki, rozumianej jako 
mo liwo  lokalizowania na tych obszarach nowej  zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, us ugowej, przemys owo-magazynowej wyra onej 
w powierzchni u ytkowej zabudowy 

1. oznaczenie 
terenu 
elementarnego 

2. powierzchnia 
terenu 
elementarnego 

3. maksymalny 
udzia  
powierzchni 
zabudowy 

4. maksymalna 
powierzchnia 
zabudowy 

5. maksymalna 
liczba 
kondygnacji 

6. poddasze 7. udzia  na 
komunikacje, 
ciany i reszt  w 

budynku 

8. Maksymalna 
powierzchnia 
u ytkowa 

 m2 % m2 l.k.  % m2 
Pn-58.MN.1 2310 20% 462,0 1 tak 0,7 517 

Pn-58.MN.14 1953 20% 390,6 1 tak 0,7 437 
Pn-58.MN.15 5335 20% 1067,0 1 tak 0,7 1195 
Pn-58.MN.17 16389 20% 3277,8 1 tak 0,7 3671 
Pn-58.MN.18 3096 20% 619,2 1 tak 0,7 694 
Pn-58.MN.2 7999 20% 1599,8 1 tak 0,7 1792 
Pn-58.MN.3 9864 20% 1972,8 1 tak 0,7 2210 

Pn-58.MN.34 8151 20% 1630,2 1 tak 0,7 1826 
Pn-58.MN.4 23445 20% 4689,0 1 tak 0,7 5252 

Pn-58.MN.45 5165 20% 1033,0 1 tak 0,7 1157 
Pn-58.MN.46 3991 20% 798,2 1 tak 0,7 894 
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Pn-58.MN.47 7877 20% 1575,4 1 tak 0,7 1764 
Pn-58.MN.48 5839 20% 1167,8 1 tak 0,7 1308 
Pn-58.MN.49 5675 20% 1135,0 1 tak 0,7 1271 
Pn-58.MN.61 10501 20% 2100,0 1 tak 0,7 2352 
Pn-58.MN.63 20327 20% 4065,4 1 tak 0,7 4553 
Pn-58.MN.64 14559 20% 2911,8 1 tak 0,7 3261 
Pn-58.RM.106 6703 10% 670,3 1 tak 0,7 751 
Pn-58.RM.108 6252 10% 625,2 1 tak 0,7 700 

Pn-58.U/MN.72 1026 20% 205,2 1 tak 0,7 230 
Pn-58.U/MN.77 1443 20% 288,6 1 tak 0,7 323 
Pn-58.U/MN.89 7691 20% 1538,2 1 tak 0,7 1723 

Zk-58.MN.28 7149 20% 1429,8 1 tak 0,7 1601 
Zk-58.MN.31 1525 20% 305,0 1 tak 0,7 342 
Zk-58.MN.35 15471 20% 3094,2 1 tak 0,7 3466 
Zk-58.MN.36 7984 20% 1596,8 1 tak 0,7 1788 
Zk-58.MN.37 10195 20% 2039,0 1 tak 0,7 2284 
Zk-58.MN.38 1628 20% 325,6 1 tak 0,7 365 
Zk-58.MN.39 7126 35% 2494,1 1 tak 0,7 2793 
Zk-58.MN.40 5657 35% 1980 1 tak 0,7 2218 
Zk-58.MN.42 47964 20% 9592,8 1 tak 0,7 10744 
Zk-58.MN.43 12389 20% 2477,8 1 tak 0,7 2775 
Zk-58.MN.44 12005 20% 2401,0 1 tak 0,7 2689 

Pn-58.P/S.114 7790 50% 3895,0 2 nie 0,7 5453 
Zk-58.P/S.118 16337 50% 8168,5 2 nie 0,7 11436 

Zk-58.P/S/U.122 9019 50% 4509,5 2 nie 0,7 6313 
Zk-58.U.94 856 40% 342,4 2 nie 0,7 479 

Suma 338686  78474    92627 
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Tabela 32. Ch onno  obszarów o w pe ni wykszta conej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej Uchwa a nr XIII/130/11, Gryfino rejon ul. u yckiej, 
rozumianej jako mo liwo  lokalizowania na tych obszarach nowej  zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, us ugowej wyra onej w powierzchni 
u ytkowej zabudowy 

1. oznaczenie 
terenu 
elementarnego 

2. powierzchnia 
terenu 
elementarnego 

3. maksymalny 
udzia  
powierzchni 
zabudowy 

4. maksymalna 
powierzchnia 
zabudowy 

5. maksymalna 
liczba 
kondygnacji 

6. poddasze 7. udzia  na 
komunikacje, 
ciany i reszt  w 

budynku 

8. Maksymalna 
powierzchnia 
u ytkowa 

 m2 % m2 l.k.  % m2 

G5-64.U.11 2881 40% 1152,4 2 nie 0,7 1613 
G5-64.MN.8 7805 20% 1561,0 2 tak 0,7 2841 

G5-64.MN.2 1476 20% 295,2 2 tak 0,7 537 
Pn-64.MN.7 4432 20% 886,4 2 tak 0,7 1613 

Pn-64.MN.5 4539 20% 907,8 2 tak 0,7 1652 
Pn-64.MN.3 6707 20% 1341,4 2 tak 0,7 2441 

G5-64.MN.9 9167 20% 1833,4 2 tak 0,7 3337 

Pn-64.MN.10 6230 20% 1246,0 2 tak 0,7 2268 
G5-64.MN.4 1097 20% 219,4 2 tak 0,7 399 

Suma 44334  9443    16701 
 

Tabela 33. Ch onno  obszarów o w pe ni wykszta conej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej Uchwa a XV/144/11, Czepino-Daleszewo rozumianej jako 
mo liwo  lokalizowania na tych obszarach nowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, us ugowej wyra onej w powierzchni u ytkowej zabudowy 

1. oznaczenie 
terenu 
elementarnego 

2. powierzchnia 
terenu 
elementarnego 

3. maksymalny 
udzia  
powierzchni 
zabudowy 

4. maksymalna 
powierzchnia 
zabudowy 

5. maksymalna 
liczba 
kondygnacji 

6. poddasze 7. udzia  na 
komunikacje, 
ciany i reszt  w 

budynku 

8. Maksymalna 
powierzchnia 
u ytkowa 

 m2 % m2 l.k.  % m2 

Cz-60.MN.5 2236 15% 335,4 1 tak 0,7 376 

Cz-60.MN.4 8338 15% 1250,7 1 tak 0,7 1401 
Cz-60.MN.3 15900 15% 2385,0 1 tak 0,7 2671 

Cz-60.MN.2 11987 15% 1798,1 1 tak 0,7 2014 
Cz-60.MN.1 9950 15% 1492,5 1 tak 0,7 1672 

Cz-60.U.1 7384 40% 2953,6 2 tak 0,7 5376 
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Cz-60.MN.10 3955 20% 791,0 1 tak 0,7 886 

Cz-60.MN.11 4850 15% 727,5 1 tak 0,7 815 
Cz-60.MN.8b 5957 15% 893,6 1 tak 0,7 1001 

Cz-60.MN.6 16923 15% 2538,5 1 tak 0,7 2843 

Cz-60.MW 7520 60% 4512,0 2 tak 0,7 821 
Cz-60.MN.12 1855 20% 371,0 1 tak 0,7 416 

Cz-60.MN.15 18713 25% 4678,3 1 tak 0,7 5240 
Cz-60.MN.8a 7843 15% 1176,5 1 tak 0,7 1318 

Cz-60.MN.16 2963 10% 296,3 1 tak 0,7 332 
Cz-60.MN.7 6870 15% 1030,5 1 tak 0,7 1154 

Cz-60.MN.9 1958 25% 489,5 1 tak 0,7 548 

Cz-60.MN.19 2000 20% 400,0 1 tak 0,7 448 
D-60.MN.1 21205 15% 3180,8 1 tak 0,7 3552 

Suma 158407  31300,8    32884 

 

Tabela 34. Ch onno  obszarów o w pe ni wykszta conej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej Uchwa a XV/145/11, Obr by: órawie, órawki,                    
Pniewo, Bartkowo rozumianej jako mo liwo  lokalizowania na tych obszarach nowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej                                                      
wyra onej w powierzchni u ytkowej zabudowy 

1. oznaczenie 
terenu 
elementarnego 

2. powierzchnia 
terenu 
elementarnego 

3. maksymalny 
udzia  
powierzchni 
zabudowy 

4. maksymalna 
powierzchnia 
zabudowy 

5. maksymalna 
liczba 
kondygnacji 

6. poddasze 7. udzia  na 
komunikacje, 
ciany i reszt  w 

budynku 

8. Maksymalna 
powierzchnia 
u ytkowa 

 m2 % m2 l.k.  % m2 

Zr.59.02.MN/U 7104 20% 1420,8 1 tak 0,7 1591 
Zr.59.03.MN 12700 12% 1524,0 1 tak 0,7 1707 

   Zr.59.02.RU/RM 46690 1% 466,9 1 tak 0,7 523 
Zr.59.23.MN 17400 13% 2262,0 1 tak 0,7 2533 

Zr.59.22.MN 36900 14% 5166,0 1 tak 0,7 5786 

Zr.59.21.MN 28800 11% 3168,0 1 tak 0,7 3548 
Zr.59.19.MN 4701 12% 564,1 1 tak 0,7 632 

Zk.59.01.MN 1808 15% 271,2 1 tak 0,7 304 
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Zr.59.27.MN 22145 10% 2214,5 1 tak 0,7 2480 

Zr.59.24.MN 17352 10% 1735,2 1 tak 0,7 1943 
Zr.59.25.MN 2323 11% 255,5 1 tak 0,7 286 

Zr.59.29.MN 20936 10% 2093,6 1 tak 0,7 2345 

Zr.59.07.MN 1800 14% 252,0 1 tak 0,7 282 
Zr.59.09.MN 15660 15% 2349,0 1 tak 0,7 2631 

Zr.59.08.MN 1598 15% 239,7 1 tak 0,7 268 
Zr.59.11.MN 3931 15% 589,7 1 tak 0,7 660 

Zr.59.13.MN 17537 15% 2279,8 1 tak 0,7 2553 
Zr.59.12.MN 14558 10% 1455,8 1 tak 0,7 1630 

Zr.59.17.MN 4028 14% 563,9 1 tak 0,7 632 

Zr.59.15.MN 4240 10% 424,0 1 tak 0,7 475 
Zr.59.16.MN 2176 13% 282,9 1 tak 0,7 317 

Zr.59.20.MN 14451 14% 2023,1 1 tak 0,7 2266 
Zr.59.01.MN 11993 7% 839,5 1 tak 0,7 940 

Zr.59.01.RM 5723 5% 286,2 1 tak 0,7 320 
Zr.59.14.MN 7114 12% 853,7 1 tak 0,7 956 

Pn.59.02.MN 22794 12% 2735,3 1 tak 0,7 3064 

Zr.59.26.MN 2058 14% 288,1 1 tak 0,7 323 
Zr.59.05.MN 8543 10% 854,3 1 tak 0,7 957 

Zr.59.04.MN 7693 15% 1154,0 1 tak 0,7 1292 
Zr.59.03.RU/RM 2193 15% 329,0 2 tak 0,7 599 

Zr.59.02.MN 9830 15% 1474,5 1 tak 0,7 1651 
Zr.59.28.MN 3673 85 293,8 1 tak 0,7 329 

Zr.59.06.MN 12131 7% 849,2 1 tak 0,7 951 

Suma 392583  41559    46777 
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Tabela 35. Ch onno  obszarów o w pe ni wykszta conej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej Uchwa a nr XVIII/158/2012, Gardno rejon ul. S onecznej 
rozumianej jako mo liwo  lokalizowania na tych obszarach nowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i us ugowej wyra onej w powierzchni                                                          
u ytkowej zabudowy 

1. oznaczenie 
terenu 
elementarnego 

2. powierzchnia 
terenu 
elementarnego 

3. maksymalny 
udzia  
powierzchni 
zabudowy 

4. maksymalna 
powierzchnia 
zabudowy 

5. maksymalna 
liczba 
kondygnacji 

6. poddasze 7. udzia  na 
komunikacje, 
ciany i reszt  w 

budynku 

8. Maksymalna 
powierzchnia 
u ytkowa 

 m2 % m2 l.k.  % m2 

3MN 3677 20% 735,4 1 tak 0,7 824 
5MN 3216 25% 804,0 1 tak 0,7 900 

13MN 2423 30% 726,9 1 tak 0,7 814 
12UK 3814 15% 572,1 2 tak 0,7 1041 

2U,MN 2245 25% 561,3 1 tak 0,7 629 
1aMN,U 3239 30% 971,7 1 tak 0,7 1088 

1MN,U 3010 30% 903,0 1 tak 0,7 1011 

4MN 4372 20% 874,4 1 tak 0,7 979 
     Suma 25996  6148,8    7286 

  

Tabela 36. Ch onno  obszarów o w pe ni wykszta conej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej Uchwa a nr XX/175/12, We ty , Gardno, Chwarstnica, 
Wirów, We ty  II, - Jezioro We ty  rozumianej jako mo liwo  lokalizowania na tych obszarach nowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej , 
us ugowej i turystycznej wyra onej w powierzchni u ytkowej zabudowy 

1. oznaczenie 
terenu 
elementarnego 

2. powierzchnia 
terenu 
elementarnego 

3. maksymalny 
udzia  
powierzchni 
zabudowy 

4. maksymalna 
powierzchnia 
zabudowy 

5. maksymalna 
liczba 
kondygnacji 

6. poddasze 7. udzia  na 
komunikacje, 
ciany i reszt  w 

budynku 

8. Maksymalna 
powierzchnia 
u ytkowa 

 m2 % m2 l.k.  % m2 
We-61.MNU.52 5320 20% 1064,0  tak  1192 

We-61.MNU.29 9710 20% 1942,0  tak 0,7 2175 
We-61.MNU.30 15080 20% 3016,0  tak 0,7 3378 

We-61.MNU.26 4640 20% 928,0  tak 0,7 1039 

We-61.MNU.25 24380 20% 4876,0  tak 0,7 5461 
We-61.MNU.35 9090 20% 1818,0  tak 0,7 2036 
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We-61.MNU.34 6360 20% 1272,0  tak 0,7 1425 

We-61.MN.36 9272 20% 2318,0  tak 0,7 2596 
We-61.MNU.31 54360 20% 10872,0  tak 0,7 12177 

We-61.MNU.33 13880 20% 2776,0  tak 0,7 3109 

We-61.MNU.32 11680 20% 2336,0  tak 0,7 2616 
We-61.UT.38 5830 20% 1166,0  tak 0,7 1306 

Wi-61.MN.23 2510 9% 225,9  tak 0,7 253 
Wi-61.MR.25 5840 15% 876,0  tak 0,7 981 

Wi-61.MN.24 8565 15% 1284,8  tak 0,7 1439 
Wi-61.MN.95 8660 15% 1299,0  tak 0,7 1455 

Wi-61.MN.96 1340 15% 201,0  tak 0,7 225 

Wi-61.UT.68 17495 10% 1749,5  tak 0,7 1959 
Wi-61.UT.61 6820 10% 682,0  tak 0,7 764 

Wi-61.UT.58 9630 10% 963,0  tak 0,7 1079 
Wi-61.UT.59 14070 10% 1407,0  tak 0,7 1576 

Wi-61.UT.60 6990 10% 699,0  tak 0,7 783 
Wi-61.UT.62 7110 10% 711,0  tak 0,7 796 

Wi-61.UT.63 5025 10% 502,5  tak 0,7 563 

Wi-61.UT.64 4750 10% 475,0  tak 0,7 532 
Wi-61.UT.65 7960 10% 796,0  tak 0,7 892 

Wi-61.UT.66 8360 10% 836,0  tak 0,7 936 
Wi-61.UT.67 11930 10% 1193,0  tak 0,7 1336 

Wi-61.U.75 215 80% 172,0  tak 0,7 193 
Wi-61.U.74 190 80% 152,0  tak 0,7 170 

We-61.UT,UTP.62 4930 20% 986,0  tak 0,7 1104 

We-61.MNU.27 32978 20% 6595,6  tak 0,7 7387 
We-61.MNU.28 18304 20% 3660,8  tak 0,7 4100 

We-61.MN.37 3225 20% 806,3  tak 0,7 903 
We-61.MNU.53 3955 20% 791,0  tak 0,7 866 

     Suma 360454  61448    68822 
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Tabela 37. Ch onno  obszarów o w pe ni wykszta conej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej Uchwa a nr XXII/190/12 Gardno i obr b Drzenin – tereny 
produkcyjno-us ugowe Gryfino rozumianej jako mo liwo  lokalizowania na tych obszarach nowej zabudowy przemys owo-sk adowej                                                     
wyra onej w powierzchni u ytkowej zabudowy 

1. oznaczenie 
terenu 
elementarnego 

2. powierzchnia 
terenu 
elementarnego 

3. maksymalny 
udzia  
powierzchni 
zabudowy 

4. maksymalna 
powierzchnia 
zabudowy 

5. maksymalna 
liczba 
kondygnacji 

6. poddasze 7. udzia  na 
komunikacje, 
ciany i reszt  w 

budynku 

8. Maksymalna 
powierzchnia 
u ytkowa 

 m2 % m2 l.k.  % m2 

Gd-56/2.P,S,U 237378 50% 118689 1 nie 0,7 83082 
Gd-56/1.P,S,U 93934 50% 46967 1 nie 0,7 32877 

Gd-56/3.P,S,U 176210 50% 88105 1 nie 0,7 61674 
     Suma 507522  253761    177633 

 

Tabela 38. Ch onno  obszarów o w pe ni wykszta conej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej Uchwa a nr XXXIV/295/13 We ty  – obej cie drogowe 
rozumianej jako mo liwo  lokalizowania na tych obszarach nowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej   wyra onej w  powierzchni                                          
u ytkowej zabudowy 

1. oznaczenie 
terenu 
elementarnego 

2. powierzchnia 
terenu 
elementarnego 

3. maksymalny 
udzia  
powierzchni 
zabudowy 

4. maksymalna 
powierzchnia 
zabudowy 

5. maksymalna 
liczba 
kondygnacji 

6. poddasze 7. udzia  na 
komunikacje, 
ciany i reszt  w 

budynku 

8. Maksymalna 
powierzchnia 
u ytkowa 

 m2 % m2 l.k.  % m2 
W-57.MN.17 11372 30% 3412 1 tak 0,7 3821 

W-57.MN.18 9640 30% 2892 1 tak 0,7 3239 
W-57.MN.19 1751 30% 525 1 tak 0,7 588 

W-57.MN.21 18263 30% 5479 1 tak 0,7 6136 

W-57.MN.22 20289 30% 6087 1 tak 0,7 6817 
W-57.MNw.4 1564 20% 313 1 tak 0,7 350 

W-57.MN.20 8153 30% 2446 1 tak 0,7 2739 
W-57.MN.24 12221 30% 3666 1 tak 0,7 4106 

W-57.MN.23 11296 30% 3389 1 tak 0,7 3795 

W-57.MN.12 9159 30% 2748 1 tak 0,7 3077 
W-57.MN.13 6913 30% 2074 1 tak 0,7 2323 



 28 

W-57.MN.8 7822 30% 2347 1 tak 0,7 2628 

W-57.MN.7 4764 30% 1429 1 tak 0,7 1601 
W-57.MN.27 3400 30% 1020 1 tak 0,7 1142 

W-57.MN.26 7637 30% 2291 1 tak 0,7 2566 

W-57.MN.15 5118 30% 1535 1 tak 0,7 1720 
W-57.MN.6 12168 30% 3650 1 tak 0,7 4088 

W-57.MN.9 23188 30% 6956 1 tak  0,7 7791 
W-57.MN.25 14912 30% 4474 1 tak 0,7 5010 

Suma 189630  56733    63537 
 

Tabela 39. Ch onno  obszarów o w pe ni wykszta conej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej Uchwa a nr VII/64/15, Gryfino obr. nr 4, rejon 
ul. Artyleryjskiej rozumianej jako mo liwo  lokalizowania na tych obszarach nowej  zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wyra onej w powierzchni 
u ytkowej zabudowy 

1. oznaczenie 
terenu 
elementarnego 

2. powierzchnia 
terenu 
elementarneg
o 

3. maksymalny 
udzia  
powierzchni 
zabudowy 

4. maksymalna 
powierzchnia 
zabudowy 

5. maksymalna 
liczba 
kondygnacji 

6. poddasze 7. udzia  na 
komunikacje, 
ciany i reszt  w 

budynku 

8. Maksymalna 
powierzchnia 
u ytkowa 

 m2 % m2 l.k.  % m2 

G4.71.01.U/MN 2525 25% 1515 2 tak 0,7 2757 
Suma 2525  1515    2757 

 

Tabela 40. Ch onno  obszarów o w pe ni wykszta conej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej Uchwa a XVII/147/15  Cz  terenu w obr bie We ty  II 
rozumianej jako mo liwo  lokalizowania na tych obszarach nowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i us ugowej wyra onej w powierzchni                         
u ytkowej zabudowy 

1. oznaczenie 
terenu 
elementarnego 

2. powierzchnia 
terenu 
elementarnego 

3. maksymalny 
udzia  
powierzchni 
zabudowy 

4. maksymalna 
powierzchnia 
zabudowy 

5. maksymalna 
liczba 
kondygnacji 

6. poddasze 7. udzia  na 
komunikacje, 
ciany i reszt  w 

budynku 

8. Maksymalna 
powierzchnia 
u ytkowa 

 m2 % m2 l.k.  % m2 
W2.77.03.MN 3281 17% 558 1 tak 0,7 625 

W2.77.01.MN 6055 24% 1453 1 tak 0,7 1628 

  W2.77.01.U/MN 2358 25% 589 1 tak 0,7 660 
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 W2.77.01.MW/U  2656 40% 1062 2 tak 0,7 1934 

W2.77.02.MN 2545 22% 560 1 tak 0,7 627 
W2.77.14.MN 2026 30% 608 2 tak 0,7 1106 

W2.77.13.MN 1643 30% 493 2 tak 0,7 897 

W2.77.12.MN 6682 22% 1470 2 tak 0,7 2675 
W2.77.10.MN 1409 30% 423 2 tak 0,7 769 

W2.77.07.MN 5197 28% 1455 2 tak 0,7 2648 
W2.77.06.MN 4899 24% 1176 2 tak 0,7 2140 

W2.77.09.MN 4538 30% 1361 2 tak 0,7 2478 
W2.77.05.MN 596 50% 298 2 tak 0,7 542 

W2.77.08.MN 3627 30% 1088 2 tak 0,7 1980 

W2.77.11.MN 4572 30% 1372 2 tak 0,7 2496 
W2.77.04.MN 1200 25% 300 2 tak 0,7 546 

Suma 53284  14266    23751 

 

 

SUMA WSZYSTKICH TERENÓW 

 czna 
powierzchnia 

wszystkich 
terenów 

 czna 
powierzchnia 

zabudowy 

   czna 
powierzchnia 
u ytkowa 

 
 m2  m2    m2 

SUMA 4415734  1201156    1345194 
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Za cznik nr 3.  Zestawienie planów miejscowych i potrzeb inwestycyjnych z nich wynikaj cych w zwi zku z przeznaczeniem nowych terenów pod zabudow .  
 

infrastruktura techniczna drogi ziele  infrastruktura spo eczna wykup gruntów 

sie  
wodoci gowa 

kanalizacja 
sanitarna 

kanalizacja 
deszczowa 

pozosta a infrastruktura wodno- kanalizacyjna w 
szt./kmpl. 

budowa 
/przebudowa 

dróg 

ci gi 
piesze, 

rowerowe, 
parkingi 

ziele  
urz dzona, 
parki, ziele  
izolacyjna, 

teren 
k pieliska 

wietlice, boiska, pla e, 
itp.. 

pod 
infrastruktur  

pod drogi  
i ci gi piesze pod ziele  Lp. Nazwa Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego 

d ugo  w mb rodzaj ilo  cena warto  powierzchnia w m2 pow. w m2 rodzaj warto  powierzchnia w m2 
1. UCHWA A NR XLI/476/98 RADY 

MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 26 
marca 1998 r. w sprawie zmiany w 
planie ogólnym zagospodarowania 
przestrzennego miasta i gminy Gryfino - 
rejon ul. Reymonta 0,00 0,00 0,00 - - - - 25 833,00 0,00 5 103,00 - - 0,00 0,00 0,00 

2. UCHWA A NR VI/61/99 Rady Miejskiej 
w Gryfinie z dnia 3 marca 1999 r. w 
sprawie uchwalenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta i gminy Gryfino - 
rejon ul Fabrycznej 630,00 280,00 1 100,00 - - - - 12 910,00 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 0,00 

3. UCHWA A NR XX/263/2000 RADY 
MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 29 
czerwca 2000 r. w sprawie uchwalenia 
zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
miasta Gryfino - rejon ul. 
S ONECZNEJ 380,00 380,00 380,00 - - - - 10 082,00 898,00 0,00 - - 0,00 0,00 0,00 

4. UCHWA A NR XX/264/2000 Rady 
Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 czerwca 
2000 r. w sprawie uchwalenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Gryfino - 
miejscowo  Nowe Czarnowo - 
Kolonia 0,00 600,00 600,00 - - - - 7 135,00 0,00 0,00 - - 0,00 1 500,00 0,00 

5. UCHWA A NR XX/265/2000 RADY 
MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 29 
czerwca 2000 r. w sprawie uchwalenia 
zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
miasta Gryfino - rejon ul. 
ARTYLERYJSKIEJ 80,00 80,00 80,00 - - - - 1 078,00 0,00 0,00 - - 0,00 1 078,00 0,00 

6. UCHWA A Nr XX/266/2000 Rady 
Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 czerwca 
2000r. w sprawie uchwalenia zmiany 
planu ogólnego zagospodarowania 
przestrzen¬nego miasta i gminy Gryfino 
- rejon wsi Krajnik, Krzypnica, Nowe 
Czarnowo   5 500,00 5 500,00 - - - - 69 755,00 5 420,00 0,00 - - 0,00 0,00 0,00 

7. UCHWA A NR XXII/291/2000 Rady 
Miejskiej w Gryfinie z dnia 21 wrze nia 
2000 r. w sprawie uchwalenia zmiany 
planu ogólnego zagospodarowania 
przestrzennego miasta Gryfino – ul. 

czna (dz. nr 137, 138, 139, 140, 
141/1 i 141/2 oraz cz  dz. nr 123 i 
142) 535,00 315,00 535,00 - - - - 6 240,00 1 110,00 0,00 - - 0,00 0,00 0,00 
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infrastruktura techniczna drogi ziele  infrastruktura spo eczna wykup gruntów 

sie  
wodoci gowa 

kanalizacja 
sanitarna 

kanalizacja 
deszczowa 

pozosta a infrastruktura wodno- kanalizacyjna w 
szt./kmpl. 

budowa 
/przebudowa 

dróg 

ci gi 
piesze, 

rowerowe, 
parkingi 

ziele  
urz dzona, 
parki, ziele  
izolacyjna, 

teren 
k pieliska 

wietlice, boiska, pla e, 
itp.. 

pod 
infrastruktur  

pod drogi  
i ci gi piesze pod ziele  Lp. Nazwa Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego 

d ugo  w mb rodzaj ilo  cena warto  powierzchnia w m2 pow. w m2 rodzaj warto  powierzchnia w m2 

8. UCHWA A NR XXII/292/2000 Rady 
Miejskiej w Gryfinie z dnia 21 wrze nia 
2000 r. w sprawie uchwalenia zmiany 
planu ogólnego zagospodarowania 
przestrzennego gminy Gryfino – 
miejscowo  Daleszewo (dz. nr 152/1, 
153/1, 153/2, 153/8, 153/9, 153/10, 
153/11, 153/12, 153/13 i 153/14) 160,00 160,00 160,00 - - - - 1 280,00 640,00 0,00 - - 0,00 1 680,00 0,00 

9. UCHWA A NR XXII/294/2000 Rady 
Miejskiej w Gryfinie z dnia 21 wrze nia 
2000 r. w sprawie zmiany w planie 
ogólnym zagospodarowania 
przestrzennego miasta i gminy Gryfino 
dla cz ci terenu w obr bie We ty  II 3 400,00 5 800,00 5 800,00 

zbiornik 
retencyjny 1,00 36 000,00 36 000,00 70 151,00 6 420,00 4 332,00 - - 0,00 10 987,00 0,00 

10. UCHWA A NR XXXVII/507/01 Rady 
Miejskiej w Gryfinie z dnia 10 grudnia 
2001 r. w sprawie uchwalenia zmiany 
planu ogólnego zagospodarowania 
przestrzennego gminy Gryfino na 
obszarze po o onym w rejonie 
miejscowo ci Stare Brynki i 
obejmuj cym dzia ki nr 214 i 215 w 
obr. Czepino oraz cz  dróg (nr 245 
obr. Czepino i nr 5 obr. Stare Brynki) 395,00 700,00 700,00 - - - - 17 796,00 1 604,00 0,00 - - 0,00 270,00 0,00 

11. UCHWA A nr XLVII/602/02 RADY 
MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 27 
czerwca 2002 r. w sprawie uchwalenia 
zmiany w planie ogólnym 
zagospodarowania przestrzennego 
miasta i gminy Gryfino obejmuj cej: 
obszar I po o ony w rejonie ul. 

okietka i obszar II po o ony w 
rejonie ul. Czechos owackiej 350,00 750,00 750,00 - - - - 11 879,00 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 0,00 

12. UCHWA A Nr IV/61/03 RADY 
MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 30 
stycznia 2003r. w sprawie zmiany planu 
ogólnego zagospodarowania 
przestrzennego miasta i gminy Gryfino - 
rejon ulic Rybacka, Wodna, czna 670,00 60,00 670,00 - - - - 14 850,00 1 680,00 0,00 - - 0,00 0,00 0,00 

13. UCHWA A Nr VII/102/03 RADY 
MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 24 
kwietnia 2003r. w sprawie uchwalenia 
zmiany w planie ogólnym 
zagospodarowania przestrzennego 
miasta i gminy Gryfino w miejscowo ci 
Wirów   450,00 450,00 - - - - 6 252,00 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 0,00 

14. UCHWA A Nr VII/103/03 RADY 
MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 24 
kwietnia 2003 r. w sprawie uchwalenia 
zmiany w planie ogólnym 
zagospodarowania przestrzennego 
miasta i gminy Gryfino w miejscowo ci 
Chwarstnica   200,00 200,00 - - - - 1 100,00 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 0,00 
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infrastruktura techniczna drogi ziele  infrastruktura spo eczna wykup gruntów 

sie  
wodoci gowa 

kanalizacja 
sanitarna 

kanalizacja 
deszczowa 

pozosta a infrastruktura wodno- kanalizacyjna w 
szt./kmpl. 

budowa 
/przebudowa 

dróg 

ci gi 
piesze, 

rowerowe, 
parkingi 

ziele  
urz dzona, 
parki, ziele  
izolacyjna, 

teren 
k pieliska 

wietlice, boiska, pla e, 
itp.. 

pod 
infrastruktur  

pod drogi  
i ci gi piesze pod ziele  Lp. Nazwa Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego 

d ugo  w mb rodzaj ilo  cena warto  powierzchnia w m2 pow. w m2 rodzaj warto  powierzchnia w m2 

15. UCHWA A Nr IX/147/03 RADY 
MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 26 
czerwca 2003r. w sprawie zmiany planu 
ogólnego zagospodarowania 
przestrzennego miasta i gminy Gryfino - 
rejon ulicy Armii Krajowej. 4 600,00 6 500,00 6 500,00 

przepom-
pownia 
cieków 4,00 36 000,00 144 000,00 72 897,00 0,00 31 430,00 - - 910,00 15 266,00 0,00 

przepom-
pownia 
cieków 11,00 36 000,00 396 000,00 

16. UCHWA A NR XIV/195/03 RADY 
MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 30 
pa dziernika 2003r. w sprawie 
uchwalenia zmiany w planie ogólnym 
zagospodarowania przestrzennego 
miasta i gminy Gryfino - rejon wsi 
We ty . 1 300,00 1 700,00 1 700,00 

zbiornik 
retencyjny 3,00 80 000,00 240 000,00 59 360,00 264,00 0,00 

- 
- 

- 
- 3 824,00 0,00 0,00 

17. UCHWA A NR XXXV/458/05 RADY 
MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 28 
kwietnia 2005 r. w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Gryfino w 
obr bach nr 1, 2 i 3 miasta Gryfino. 2 101,00 1 027,00 2 101,00 

przepom-
pownia 
cieków 2,00 36 000,00 72 000,00 79 120,00 5 710,00 0,00 - - 0,00 0,00 0,00 

18. UCHWA A NR XLIV/557/05 RADY 
MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 30 
listopada 2005 r. w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego - terenu sk adowiska 
odpadów i terenów w obr bie We ty  
II gminy Gryfino. 1 450,00 780,00 780,00 - - - - 11 120,00 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 0,00 

19. UCHWA A NR XLIV/558/05 RADY 
MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 30 
listopada 2005 r. w sprawie planu 
miejscowego zagospodarowania 
przestrzennego terenów w obr bie 
Pniewo gminy Gryfino. 3 000,00 3 000,00 3 000,00 1,00 

36 
000,00 36 000,00 1,00 31 722,00 0,00 2 260,00 - - 0,00 3 885,00 0,00 

zespó  
urz dze  
kanaliz. 3,00 36 000,00 108 000,00 

20. UCHWA A NR VII/74/07 RADY 
MIEJSKIEJ w GRYFINIE z dnia 26 
kwietnia 2007 r. w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego „STARE BRYNKI – 
CZEPINO” w rejonie miejscowo ci 
Stare Brynki 7 930,00 7 930,00 8 290,00 

studnie 
publiczne 3,00 112 000,00 336 000,00 32 760,00 18 040,00 94 750,00 

- 
- 

- 
- 3 117,00 59 467,00 92 091,00 

zespó  
urz dze  
kanaliz. 2,00 45 000,00 90 000,00 

21. UCHWA A NR IX/89/07 RADY 
MIEJSKIEJ w GRYFINIE z dnia 31 maja 
2007 r. w sprawie uchwalenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta GRYFINO w 
rejonie C. W. Laguna 1 365,00 807,00 807,00 

studnie 
publiczne 5,00 112 000,00 560 000,00 7 072,00 7 331,00 0,00 

 
- 

 
- 0,00 0,00 0,00 

zbiornik 
retencyjny 3,00 80 000,00 240 000,00 
przepom-
pownia 
cieków 4,00 36 000,00 144 000,00 

zespó  
urz dze  
wod-kan 6,00 45 000,00 270 000,00 

22. UCHWA A NR X/90/11 RADY 
MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 25 
sierpnia 2011 r. w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Gryfino w rejonie 
Pniewo i órawki 

8 226,00 11 155,00 11 155,00 
studnie 
publiczne 6,00 112 000,00 672 000,00 102 663,00 31 232,00 0,00 

 
 
 
- 

 
 
 
- 1 001,00 94 125,00 0,00 
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infrastruktura techniczna drogi ziele  infrastruktura spo eczna wykup gruntów 

sie  
wodoci gowa 

kanalizacja 
sanitarna 

kanalizacja 
deszczowa 

pozosta a infrastruktura wodno- kanalizacyjna w 
szt./kmpl. 

budowa 
/przebudowa 

dróg 

ci gi 
piesze, 

rowerowe, 
parkingi 

ziele  
urz dzona, 
parki, ziele  
izolacyjna, 

teren 
k pieliska 

wietlice, boiska, pla e, 
itp.. 

pod 
infrastruktur  

pod drogi  
i ci gi piesze pod ziele  Lp. Nazwa Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego 

d ugo  w mb rodzaj ilo  cena warto  powierzchnia w m2 pow. w m2 rodzaj warto  powierzchnia w m2 

23. UCHWA A Nr XIII/130/11 RADY 
MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 24 
listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu po o onego  
w rejonie ul. u yckiej w Gryfinie 723,00 1 022,00 1 022,00 

przepom-
pownia 
cieków 1,00 36 000,00 36 000,00 18 213,00 2 119,00 0,00 - - 245,00 0,00 0,00 

24. UCHWA A NR XV/144/11 RADY 
MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 29 
grudnia 2011 r. w sprawie miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru po o onego 
w obr. Czepino i Daleszewo 1 240,00 1 240,00 1 240,00 

przepom-
pownia 
cieków 3,00 36 000,00 108 000,00 25 000,00 26 400,00 0,00 - - 550,00 0,00 0,00 

przepom-
pownia 
cieków 4,00 36 000,00 144 000,00 83 194,00 0,00 

25. UCHWA A NR XV/145/11 RADY 
MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 29 
grudnia 2011 r. w sprawie planu 
miejscowego zagospodarowania 
przestrzennego terenów w obr.: 

órawie, órawki, Pniewo, Bartkowo 0,00 7 780,00 7 430,00 

zespó  
urz dze  
kanaliz. 6,00 45 000,00 270 000,00 0,00 0,00 14 506,00 

wietlica i 
boisko 700 000,00 0,00 0,00 0,00 

26. UCHWA A NR XVIII/158/12 RADY 
MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 22 
marca 2012 r. w sprawie miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu po o onego  
w obr. Gardno - rejon ul. S onecznej 1 200,00 660,00 1 200,00 - - - - 15 047,00 0,00 0,00 - - 0,00 460,00 0,00 

27. UCHWA A NR XX/175/12 RADY 
MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 26 
kwietnia 2012 r. w sprawie miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu po o onego  
w obr. We ty , Gardno, Chwarstnica, 
Wirów, We ty  II- Jezioro We ty  1 870,00 3 650,00 5 675,00 

przepom-
pownia 
cieków 3,00 36 000,00 108 000,00 7 227,00 1 721,00 5 348,00 

przysta  i 
boisko 

1 500 
000,00  0,00 0,00 0,00 

przepom-
pownia 
cieków 1,00 36 000,00 36 000,00 

28. UCHWA A NR XXXIV/295/13 RADY 
MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 22 maja 
2013 r. w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu po o onego 
w obr bie We ty  - obej cie drogowe 2 700,00 6 280,00 5 880,00 

studnie 
publiczne 2,00 112 000,00 224 000,00 48 580,00 9 600,00 0,00 

 
- 

 
- 450,00 24 330,00 0,00 

29. UCHWA A Nr VII/64/15 RADY 
MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 30 
kwietnia 2015 roku w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu w obr, nr 4  
Gryfino - rejon ul. Artyleryjskiej 180,00 180,00 180,00 - - - - 2 496,00 0,00 0,00 - - 0,00 210,00 0,00 

30. UCHWA A NR XVII/147/15 RADY 
MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 17 
grudnia 2015 r. w sprawie miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta i gminy Gryfino 
dla cz ci terenu w obr bie We ty  II 120,00 120,00 120,00 - - - - 1 100,00 500,00 129,00 - - 0,00 0,00 645,00 

 cznie: 44 605,00 69 106,00 74 005,00   74,00 1 175 000,00 4 270 000,00 853 912,00 120 689,00 157 858,00   2 200 000,00 10 097,00 213 258,00 92 736,00 

 cena netto: 160,00 450,00 500,00         200,00 160,00 15,00     35,00 35,00 5,00 

 warto : 7 136 800,00 31 097 700,00 37 002 500,00     1 175 000,00 4 270 000,00 170 782 400,00 19 310 240,00 2 367 870,00   2 200 000,00 353 395,00 7 464 030,00 463 680,00 

 
 

ca kowita warto  wydatków: 283 623 615,00 

  ród o: Opracowanie w asne na podstawie za o e   w asnych i analizy obowi zuj cych planów miejscowych 


