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UCHWAIA NR LXX/664/10 

 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE 

 z dnia 27 maja 2010 r. 

w sprawie: miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego dla terenu ”oJowonego 

w obrębie źastaL gmina Wolin. 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. 

Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635; z 2008 r. Nr 123, 

poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413; z 2010 r. Nr 24, poz. 124) Rada 

Miejska w Wolinie uchwala, co nastę”uje: 

RozdziaJ ń 

Prze”isy wstę”ne 

§ 1. 1. Zgodnie z uchwaJą Nr XL/420/06 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 20 ”audziernika 2006 r. 

w sprawie przystą”ienia do s”orządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu 

”oJowonego w obrębie źastaL obejmującego dziaJki nr 187, 191ł2, 191ł1, czę`ć dziaJki nr 74, po stwier-

dzeniu zgodno`ci z ustaleniami studium uwarunkowaL i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy Wolin ”rzyjętego uchwaJą Nr XL/418/2006 Rady Miejskiej w Wolinie z 20 ”audziernika 2006 r., 

uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie źastaL, o po-

wierzchni 8,627 ha, zwany dalej planem miejscowym. 

2. Przedmiotem ”lanu są tereny zabudowy rekreacyjnej wraz z usJugami towarzyszącymi, zabudową 
mieszkaniową, obsJugą komunikacyjną i infrastrukturą technicznąŁ 

3Ł Integralną czę`cią niniejszej uchwaJy są: 

1) zaJącznik graficzny nr 1 i 2 - rysunek planu w skali 1: 1 000; 

2) zaJącznik graficzny nr 3 - wyrys ze studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzen-

nego gminy Wolin; 

3) zaJącznik nr 4 - rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu; 

4) zaJącznik nr 5 - rozstrzygnięcia o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infra-

struktury technicznej, nalewących do zadaL wJasnych gminy oraz o zasadach ich finansowania. 

4. Plan miejscowy okre`la: 

1) przeznaczenie terenu oraz linie rozgraniczające tereny o równym ”rzeznaczeniu lub równych zasadach 
zagospodarowania; 

2) zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego; 
3) zasady ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu kulturowego; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej; 
5) wymagania wynikające z ”otrzeb ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych; 
6) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu, w tym linie zabudowy 

i gabaryty obiektów; 
7) szczegóJowe zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci objętych ”lanem; 

8) szczególne warunki zagos”odarowania terenów oraz ograniczenia w ich uwytkowaniu; 
9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej; 

10) s”osób tymczasowego zagos”odarowania, urządzania i uwytkowania terenów 

11) stawki ”rocentowe, na ”odstawie których ustala się o”Jatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy 

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

§ 2. 1. Ustalenia planu miejscowego skJadają się z: 

1) ustaleL wstę”nych; 
2) ustaleL ogólnych; 
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3) ustaleL szczegóJowych dla wyznaczonych w ”lanie terenów elementarnych; 

4) ”rze”isów koLcowychŁ 

2. Śla ”oszczególnych terenów mają zastosowanie wszystkie rodzaje ustaleL, które wymieniono w ust. 1. 

3Ł Śla kawdego terenu elementarnego z zastrzeweniem ust. 4 s”recyzowano ustalenia szczegóJowe 

w nastę”ującym ukJadzie: 

1) przeznaczenie terenu; 

2) zagospodarowanie terenu i ksztaJtowanie zabudowy; 
3) zasady i warunki ”odziaJu nieruchomo`ci,; 
4) ustalenia w zakresie ochrony `rodowiska ”rzyrodniczego i kulturowego; 

5) ustalenia komunikacyjne; 

6) ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej. 

4Ł Śla terenów niewymagających kom”letu ustaleL wymienionych w ust. 3 okre`lono wyJącznie usta-

lenia wymagane potrzebami tych terenówŁ 

5. Ilekroć w ”lanie miejscowym uwywa się niwej wymienionych okre`leL, to nalewy je rozumieć nastę”ująco: 

1) wysoko`ć zabudowy - maksymalna wysoko`ć liczona od ”oziomu terenu ”rzy najniwej ”oJowonym 

wej`ciu do budynku, do najwywej ”oJowonego ”unktu dachu, kalenicy lub zbiegu ”oJaci dachowych, 
nie licząc kominów, masztów, urządzeL technicznych it”Ł; 

2) nieprzekraczalna linia zabudowy - linia, ”oza którą realizacja wszelkich obiektów kubaturowych jest 
niedopuszczalna. Warunek nie dotyczy podziemnych czę`ci budynku, ”rzyJączy technicznych, ele-

mentów drogowych; 
3) obowiązująca linia zabudowy - linia dla lokalizacji lica bryJy budynku o przeznaczeniu podstawowej 

funkcji terenuŁ Śo”uszcza się max. 1,2 - metrowe ”rzekroczenie obowiązującej linii zabudowy linią 
zabudowy ganków, ryzalitów lub wykuszy, balkonów; 

4) zabudowa usJug hotelarskich jest to zabudowa ”rzeznaczona dla turystów ty”u hotel, ”ensjonat, mo-

tel, schronisko mJodziewowe; 
RozdziaJ 2 

Ustalenia ogólne 

§ 3. Na obszarze planu miejscowego wydziela się nastę”ujące tereny elementarne, oznaczone niwej 
opisanymi symbolami: 

1) tereny zabudowy rekreacyjnej - UT; 

2) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - MN; 

3) tereny dróg wewnętrznych - KD; 

4) teren drogi powiatowej - KDp; 

5) tereny ciągów ”ieszych - KKp; 

6) tereny lokalizacji stacji transformatorowych 15/0,4 kV, rozdzielni itp. - EE. 

§ 4. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennegoŁ 

1. W zakresie zagospodarowania terenu i ksztaJtowania zabudowy ustala się: 

1) rozwój struktur funkcjonalnych mieszkaniowych i usJugowych, ”rzy uwzględnieniu uwarunkowaL 
wynikających z charakteru zabudowy miejscowo`ci źastaL; 

2) do”uszcza się stosowanie kolorystyki zabudowy kubaturowej w tonacjach jasnych, pastelowych, 

stosowanie materiaJów wykoLczeniowych ”ochodzenia naturalnego ty”u drewno, kamieL, cegJa li-
cowa ceramiczna, klinkier, a jako ”okrycia dachowe ustala się stosowanie dachówki ceramicznej i ce-

ramiczno-pochodnej, strzechy; 

3) nie do”uszcza się umieszczania tablic i obiektów reklamowych wolnostojących na terenie objętym 

planem miejscowym; 

4) ograniczenia wysoko`ci ogrodzeL: minimalnej 1,2 m, maksymalnej do 1,6 m, zakaz budowy ”eJnych 
ogrodzeL ”osesji oraz z ogrodzeL z prefabrykowanych elementów betonowych; 

5) wprowadzanie zieleni izolacyjnej od drogi powiatowej. 

6) Do czasu realizacji inwestycji zgodnie z projektowanym przeznaczeniem terenu do”uszcza się dotych-

czasowe uwytkowanie terenówŁ 
7) Zakaz zabudowy obiektami tymczasowymi. 
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2. W zakresie zasad i warunków ”odziaJu nieruchomo`ci ustala się: 

1) do”uszczenie Jączenia i dzielenia dziaJek na terenach ”rojektowanych z uwzględnieniem parametrów 
zawartych w ustaleniach szczegóJowych; 

2) ”rzebieg linii rozgraniczających tereny o równym ”rzeznaczeniu lub równych zasadach zagospodarowa-

nia dla celów o”racowaL geodezyjnych nalewy okre`lić ”o”rzez odczyt osi linii z rysunku planu. 

3) minimalne wielko`ci wydzielanych dziaJek nie dotyczą terenów dojazdów wewnętrznych oraz wydzie-

leL ”od urządzenia i obiekty techniczne. 

§ 5. Ustalenia dotyczące zasad ochrony `rodowiska i przyrody: 

1Ł na obszarze objętym opracowaniem brak jest stanowisk gatunków objętych `cisJą ochroną oraz 
ujętych na wykazach Śyrektywy Siedliskowej Unii śuro”ejskiej oraz Konwencji BerneLskiej; 

2Ł teren objęty planem zlokalizowany jest na obszarze ostoi ptasiej ｭZalew KamieLski i Dziwnaｬ 

PLB 320011Ł Przy realizacji ustaleL miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego mowe być wy-

magany obowiązek ”rze”rowadzenia oceny oddziaJywania na `rodowiskoŁ 

3. na obszarze planu miejscowego obowiązuje zakaz ”rzekraczania standardów jako`ci `rodowiska 
poza granicami dziaJki, do której inwestor ma tytuJ ”rawny; 

4. w czę`ci obszaru objętego ”lanem znajduje się ”as techniczny brzegu wewnętrznych wód morskich, 
dla którego obowiązują szczególne warunki zagos”odarowania oraz ”as ochronny brzegu wód morskich. 

5Ł wykorzystanie ”asa technicznego do celów innych niw ochrona brzegu do”uszczalne jest za zgodą 
wJa`ciwego organu administracji morskiej, który jednocze`nie okre`la warunki takiego wykorzystania, 
stosowanie do ”rze”isów odrębnych; 

6. wszelkie obiekty na obszarze pasa technicznego widoczne z ”rzylegJego akwenu, o ile nie są ozna-

kowaniem nawigacyjnym nie mogą ”rzy”ominać swoją formą, kolorystyką i charakterystyką `wiecenia 

`wiateJ oraz nie mogą utrudniać identyfikacji oznakowania nawigacyjnego, a urządzenia o`wietleniowe 
tych obiektów nie mogą ”owodować ”adania ”romieni `wietlnych bez”o`rednio na akwen morski; 

7Ł teren objęty miejscowym planem zagos”odarowania ”rzestrzennego ”oJowony jest w pasie ochron-

nym brzegu morskich wód wewnętrznych, wyznaczonym zgodnie z Roz”orządzeniem Rady Ministrów 

z dnia 29 kwietnia 2003 r. w s”rawie okre`lenia minimalnej i maksymalnej szeroko`ci ”asa technicznego 

i ochronnego oraz sposobu wyznaczenia ich granic. Na tym terenie obowiązują wymogi okre`lone 

w ustawie o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej administracji morskiej. 

§ 6. Ustalenia dotyczące zasad ochrony `rodowiska kulturowego i zabytków: 

1. w czę`ci obszaru objętego ”lanem wystę”uje stanowisko archeologiczne, dla którego ustalono 
strefę W III ochrony archeologicznej. W przypadku podejmowania prac ziemnych obowiązuje: 

1) ws”óJdziaJanie w zakresie zamierzeL inwestycyjnych i innych związanych ”racami ziemnymi z odpo-

wiednim organem dsŁ ochrony zabytków; 
2) ”rze”rowadzenie archeologicznych badaL ratunkowych na terenie objętym realizacją ”rac ziemnych, 

na zasadach okre`lonych ”rze”isami szczególnymi dotyczącymi ochrony zabytkówŁ 

§ 7. Plan wyznacza wewnętrzne drogi dojazdowe i ciągi ”iesze jako obszary ”rzeznaczone na cele 
niepubliczne. 

§ 8. Ustalenia dotyczące ukJadu komunikacyjnego: 

1Ł Powiązania zewnętrzne ukJadu komunikacyjnego drogowego odbywa się ”o”rzez ”rojektowane 
drogi wewnętrzne o symbolu KD z ”odJączeniem ”o”rzez zjazdy ”ubliczne do istniejącej drogi ”owiatowejŁ 

2Ł Obowiązuje ”arkowanie w granicach wJasnej dziaJki ”rzy zaJoweniu: 

1) dla zabudowy mieszkaniowej - min. 1 miejsca parkingowe na jeden lokal mieszkalny; 

2) dla zabudowy rekreacyjnej i mieszkaniowej - min. 1 miejsce parkingowe, 

3) dla zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem usJug: 
- handlu - min. 2 miejsca parkingowe na lokal; 

- zabudowy gastronomicznej - min. 1 miejsce parkingowe na 5 miejsc konsumpcyjnych. 

§ 9. Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej. 

1. W zakresie zaopatrzenia w wodę: 

1) zaopatrzenie z ”rojektowanej sieci wodociągowej, zasilanej z istniejącego wodociągu gru”owego; 
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2) ustala się ”arametry nowoprojektowanych sieci - Æ 35, 110 mm, prowadzonych w liniach rozgrani-

czenia dróg; 
3) zaopatrzenie w wodę do celów ”rzeciw”owarowych z hydrantów ulicznych zamontowanych na sieci 

wodociągowej; 
4) lokalizację w pasie drogowym nowych studni publicznych dla potrzeb zaopatrzenia w wodę w sytuacjach 

kryzysowych, 

2. W zakresie od”rowadzania `cieków: 

1) od”rowadzenie `cieków ”rojektowaną kanalizacją sanitarną grawitacyjno - tJoczną ze zrzutem `cie-

ków do oczyszczalni w Międzywodziu, znajdującej się ”oza obszarem objętym granicami planu. Do-

”uszcza się lokalizację ”rze”ompowni `cieków w liniach rozgraniczających drógŁ 
2) ustala się ”arametry nowoprojektowanych sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tJocznej - Æ do 

200 mm, prowadzonych w liniach rozgraniczenia dróg i ulic oraz w wydzielonych pasach technicznych, 

3) ustala się rozdzielczy system od”rowadzenia `cieków, 
4) na okres ”rzej`ciowy do czasu realizacji zbiorowego systemu kanalizacyjnego do”uszcza się zbiorni-

ków bezod”JywowychŁ 

3. W zakresie od”rowadzania wód deszczowych: ustala się od”rowadzenie wód deszczowych do pro-

jektowanej kanalizacji deszczowej; odbiornik - grunt lub cie`nina Śziwny - wyloty zao”atrzyć w urządze-

nia ”odczyszczające; 

1) ustala się od”rowadzenie wód deszczowych do ”rojektowanej kanalizacji deszczowej; odbiornik - 

grunt lub cie`nina Śziwny - wyloty zao”atrzyć w urządzenia ”odczyszczające; 
2) ustala się ”arametry nowoprojektowanych sieci - Æ 200, 600 mm, prowadzonych w liniach rozgrani-

czenia dróg; zaleca się stosowanie nawierzchni ”rze”uszczalnych dróg; 
3) do”uszcza się od”rowadzenie wód o”adowych z ”oJaci dachowych na wJasny terenŁ 

4. W zakresie gromadzenia i unieszkodliwiania od”adów ustala się: wstę”ną segregację od”adów staJych, 
gromadzenie w pojemnikach w obrębie ”oszczególnych dziaJek i wywóz zgodnie z ”rzyjętym w gminie 

systemem gospodarki odpadami 

5. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną ustala się: 

1) zasilanie obszaru opracowania z projektowanych stacji transformatorowych 15/0,4 kV typu miejskie-

goŁ Projektowane stacje zasilić ”rzelotowo liniami kablowymi; 

2) odcinki istniejących linii na”owietrznych, kolidujące z planowanym zagospodarowaniem terenu - do 

przebudowy i skablowania; 

3) budowa o`wietlenia ulicznego we wszystkich ciągach komunikacyjnych. 

6. W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się: 

1) docelowo zasilanie obiektów na obszarze planu gazem przewodowym `redniego ci`nienia z planowa-

nej stacji redukcyjno-pomiarowej I stopnia zlokalizowanej poza obszarem opracowania, 

2) ”lanowane obiekty zasilić rozdzielczą siecią `redniego ci`nienia - o `rednicy 32 ÷50 mm; 

3) do”uszcza się w do czasu gazyfikacji przewodowej stosowanie gazu bezprzewodowego, 

4) ”rojektowaną sieć rozdzielczą lokalizować w liniach rozgraniczenia dróg i ulic. 

7. W zakresie zaopatrzenia w cie”Jo ustala się indywidualny system ogrzewania. 

8. W zakresie obsJugi telekomunikacyjnej ustala się: 

1) sieć abonencką wykonać jako sieć kablową w kanalizacji teletechnicznej, prowadzonej w liniach roz-

graniczenia drógŁ 
2) odcinki istniejących linii na”owietrznych, kolidujące z planowanym zagospodarowaniem terenu - do 

przebudowy i skablowania. 

9. W zakresie ochrony ”rzed ”owodzią: 

1) czę`ć obszaru objętego ”lanem ”oJowonego wzdJuw cie`niny Śziwna zagrowona jest ”owodziąŁ Obszar 
ten oznaczono na rysunku planu; 

2) obszar zagrowenia ”owodzią stanowią tereny o rzędnych ”oniwej 1,24 m n.p.m.; Hp=1%; 

3) ustala się nakaz ”odniesienia rzędnej terenu ”rzeznaczonego ”od zabudowę lub wyniesienie ”oziomu 

”arteru oraz korony dróg do rzędnej 1,5 m n.p.m. 
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RozdziaJ 3 

Ustalenia szczegóJowe 

§ 10. Ustalenia dla terenów zabudowyŁ 

1. Ustalenia dla terenu o symbolu 01 MN, 02 MN o powierzchni kolejno 0,61 ha, 0,63ha. 

1) Przeznaczenie terenu tereny zabudowy mieszkaniowej 

2) a) Zagospodarowanie terenu 

i ksztaJtowanie zabudowy 

a) źabudowa jednorodzinna wolnostojąca; do”uszcza się 
zabudowę bliuniaczą na granicy dziaJek ”rzy zachowaniu 
minimalnej powierzchni 800 m 2 dla kawdej dziaJkiŁ 
b) do”uszcza się wolnostojący obiekt garawowy i gospodarczy, 

c) wysoko`ć zabudowy do 9,5 m, do 2 kondygnacji uwytkowych 

w tym jedna w poddaszu, obiekty niemieszkalne - 

1 kondygnacja, do 6,0 m wysoko`ci ze stromym dachem, 

d) dachy strome, regularne o nachyleniu ”oJaci dachowej od 30 o 

do 45 o, 

e) powierzchnia zabudowy do 30% ”owierzchni dziaJki, 
f) linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu, 

3) Zasady i warunki ”odziaJu 
nieruchomo`ci 

a) minimalna ”owierzchnia dziaJek - 800 m 2, 

b) Ż szeroko`ci frontu min. 25 m, za”is ten nie dotyczy dziaJek 
narownych, 
c) do”uszcza się scalanie dziaJek, 
d) kąt ”oJowenia granic dziaJki w stosunku do pasa drogowego 

od 80 0 do 90 0. 

4) Ustalenia w zakresie ochrony 

`rodowiska ”rzyrodniczego 

i kulturowego 

a) minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 60% 

”owierzchni dziaJkiŁ 
b) czę`ć obszaru znajduje się w strefie W III ograniczonej 

ochrony konserwatorskiej, dla której obowiązują ustalenia 
zawarte w rozdziale 2, § 6 niniejszej uchwaJy; 

5) Ustalenia komunikacyjne a) parkowanie w granicach wJasnej dziaJki, zgodnie z ustaleniami 

okre`lonymi w § 8 ust. 2 niniejszej uchwaJy, 
b) wjazd na teren z drogi o symbolu KD-01. 

6) Ustalenia w zakresie infrastruktury 

technicznej 

ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej wg § 9 niniejszej 

uchwaJyŁ 

2. Ustalenia dla terenu o symbolu 03 UT, 04 UT o powierzchni kolejno 0,75ha, 0,73 ha 

1) Przeznaczenie terenu tereny zabudowy rekreacyjnej 

2) Zagospodarowanie terenu 

i ksztaJtowanie zabudowy 

a) zabudowa jednorodzinna wolnostojąca, 
b) do”uszcza się lokalizację obiektów towarzyszących funkcji 
podstawowej typu boisko, kort, basen, itp., 

c) dopuszcza się wolnostojący obiekt garawowy, 
d) wysoko`ć zabudowy do 9,5 m, do 2 kondygnacji uwytkowych 

w tym jedna w poddaszu, obiekty niemieszkalne - 

1 kondygnacja, do 6,0 m wysoko`ci ze stromym dachem, 

e) dachy strome, regularne o nachyleniu ”oJaci dachowej od 30 o 

do 45 o, 

f) powierzchnia zabudowy do 30% ”owierzchni dziaJki, 
g) linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu, 

3) Zasady i warunki ”odziaJu 
nieruchomo`ci 

a) minŁ ”owierzchnia dziaJek 1000 m 2, 

b) szeroko`ci frontu min. 30 m, za”is ten nie dotyczy dziaJek 
narownych, 
c) do”uszcza się scalanie dziaJek, 
d) kąt ”oJowenia granic dziaJki w stosunku do pasa drogowego 

od 80 0 do 90 0. 
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4) Ustalenia w zakresie ochrony 

`rodowiska ”rzyrodniczego 

i kulturowego 

a) minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 60% 

”owierzchni dziaJkiŁ 
b) czę`ć obszaru znajduje się w strefie W III ograniczonej 

ochrony konserwatorskiej, dla której obowiązują ustalenia 
zawarte w rozdziale 2,§ 6 niniejszej uchwaJy; 

5) Ustalenia komunikacyjne a) parkowanie w granicach wJasnej dziaJki, zgodnie z ustaleniami 

okre`lonymi w § 8 ust. 2 niniejszej uchwaJy, 
b) wjazd na teren z drogi o symbolu KD-01. 

6) Ustalenia w zakresie infrastruktury 

technicznej 

ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej wg § 9 niniejszej 

uchwaJyŁ 

3. Ustalenia dla terenu o symbolu 05 UT, 06 UT o powierzchni kolejno 1,48 ha, 1,11 ha. 

1) Przeznaczenie terenu tereny zabudowy rekreacyjnej 

2) Zagospodarowanie terenu 

i ksztaJtowanie zabudowy 

a) zabudowa jednorodzinna wolnostojąca 

b) do”uszcza się lokalizację obiektów towarzyszących funkcji 
podstawowej typu boisko, kort, basen, itp., 

c) wysoko`ć zabudowy do 9,5 m, do 2 kondygnacji 

uwytkowych, w tym jedna w poddaszu, obiekty niemieszkalne - 

do 1 kondygnacji, do 6,0 m wysoko`ci, 
d) dachy strome, regularne o nachyleniu ”oJaci dachowej 
od 30 0 do 45 0, 

e) powierzchnia zabudowy do 30% ”owierzchni dziaJki, 
f) linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu. 

3) Zasady i warunki ”odziaJu 
nieruchomo`ci 

a) minŁ ”owierzchnia dziaJek 1000 m 2, 

b) szeroko`ci frontu min. 30 m, za”is ten nie dotyczy dziaJek 
narownych, 
c) do”uszcza się scalanie dziaJek, 
d) kąt ”oJowenia granic dziaJki w stosunku do pasa drogowego 

od 80 0 do 90 0. 

4) Ustalenia w zakresie ochrony 

`rodowiska ”rzyrodniczego 

i kulturowego 

a) minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 60% 

”owierzchni dziaJkiŁ 
b) czę`ć obszaru O6 UT znajduje się w strefie W III ograniczonej 

ochrony konserwatorskiej, dla której obowiązują ustalenia 
zawarte w rozdziale 2,§ 6 niniejszej uchwaJy; 

5) Ustalenia komunikacyjne a) parkowanie w granicach wJasnej dziaJki, zgodnie z usta- 

leniami okre`lonymi w § 8 ust. 2 niniejszej uchwaJy, 
b) wjazd na teren z dróg o symbolu KD-02. 

6) Ustalenia w zakresie infrastruktury 

technicznej 

ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej wg § 9 niniejszej 

uchwaJyŁ 

4. Ustalenia dla terenu o symbolu 07 MN, 08 MN o powierzchni kolejno 0,83 ha, 0,76 ha 

1) Przeznaczenie terenu tereny zabudowy mieszkaniowej 

2) Zagospodarowanie terenu 

i ksztaJtowanie zabudowy 

a) zabudowa jednorodzinna wolnostojąca; do”uszcza się 
zabudowę bliuniaczą na granicy dziaJek ”rzy zachowaniu 
minimalnej powierzchni 800 m 2 dla kawdej dziaJkiŁ 
b) wysoko`ć zabudowy do 9,5 m - do 2 kondygnacji 

uwytkowych w tym jedna w poddaszu, obiekty niemieszkalne - 

1 kondygnacja, do 6,0 m wysoko`ci ze stromym dachem, 

c) dachy strome, dwuspadowe, regularne o nachyleniu ”oJaci 
dachowej od 30 o do 45 o, 

d) powierzchnia zabudowy do 30% ”owierzchni dziaJki, 
e) linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu. 

3) Zasady i warunki ”odziaJu 
nieruchomo`ci 

a) minimalna ”owierzchnia dziaJek - 800 m 2, 

b) do”uszcza się scalanie dziaJek, 
c) minimalna szeroko`ć frontu 25 m, 

d) kąt ”oJowenia granic dziaJki w stosunku do pasa drogowego 

od 80 o do 90 o. 
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4) Ustalenia w zakresie ochrony 

`rodowiska ”rzyrodniczego 

i kulturowego 

a) minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 60% 

”owierzchni dziaJkiŁ 
b) czę`ć obszaru znajduje się w strefie W III ograniczonej 

ochrony konserwatorskiej, dla której obowiązują ustalenia 
zawarte w rozdziale 2,§ 6 niniejszej uchwaJy; 

5) Ustalenia komunikacyjne a) parkowanie w granicach wJasnej dziaJki, zgodnie z ustaleniami 

okre`lonymi w § 8 ust. 2 niniejszej uchwaJy, 
b) wjazd na teren z dróg o symbolu KD-02. 

6) Ustalenia w zakresie infrastruktury 

technicznej 

ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej wg § 9 niniejszej 

uchwaJyŁ 

5. Ustalenia dla terenu o symbolu 09 UT - powierzchnia 0,34 ha 

1) Przeznaczenie terenu tereny zabudowy rekreacyjnej 

2) zasady zagospodarowania 

przestrzennego i ksztaJtowania 
zabudowy 

a) zabudowa usJug hotelarskich, 
b) budynki wolnostojące, 
c) zakaz lokalizacji budynków mieszkalnych, dopuszcza 

lokalizację jednego lokalu mieszkalnego w bryle budynku 

d) wysoko`ć zabudowy do 3 kondygnacji - do 12,0 m, trzecia 

kondygnacja w dachu, 

e) dachy dwu lub wielospadowe - kąt nachylenia gJównych 
”oJaci od 28 0 do 45°; 
f) linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, 

g) powierzchnia zabudowy do 30% 

3) zasady i warunki scalania i ”odziaJu 
nieruchomo`ci 

zakaz ”odziaJu na dziaJki 

4) Ustalenia w zakresie ochrony 

`rodowiska ”rzyrodniczego 

i kulturowego 

a) minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 60% 

”owierzchni dziaJkiŁ 
b) czę`ć obszaru znajduje się w strefie W III ograniczonej 

ochrony konserwatorskiej, dla której obowiązują ustalenia 

zawarte w rozdziale 2,§ 6 niniejszej uchwaJy; 

c) zasady obsJugi komunikacyjnej a) obsJuga komunikacyjna z drogi gminnej oznaczonej 

symbolem KD-02 oraz z ciągu ”ieszego KK”-2 wedJug rysunku 
planu, 

b) miejsca parkingowe - zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 8 

ust. 2 niniejszej uchwaJyŁ 
d) zasady obsJugi inwynieryjnej ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej wg § 9 niniejszej 

uchwaJyŁ 

6. Teren o symbolu EE, powierzchnia 0,008 ha: 

1) Przeznaczenie terenu tereny lokalizacji stacji transformatorowej 

2) Zagospodarowanie terenu 

i ksztaJtowanie zabudowy 

a) teren zabudowy rozdzielni sieciowej `redniego na”ięcia 
15/0,4 kV, 

b) wysoko`ć zabudowy do 4,0 m 

- 1 kondygnacja uwytkowa, 
c) dach stromy o nachyleniu ”oJaci dachowej od 25 o do 

40o, 

e) do”uszcza się stację kontenerowąŁ 
3) Zasady i warunki ”odziaJu 

nieruchomo`ci 
zakaz ”odziaJu terenuŁ 

4) Ustalenia w zakresie ochrony 

`rodowiska ”rzyrodniczego 

do”uszcza się w”rowadzenie zieleni izolacyjnej niskiej 
i `redniowysokiej w formie wywo”JotuŁ 

5) Ustalenia komunikacyjne wjazd na teren z drogi o symbolu KDp 

6) Ustalenia w zakresie infrastruktury 

technicznej 

zasilanie linią kablową `redniego na”ięciaŁ 
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7. Teren o symbolu KD 01, KD 02 - tereny dróg wewnętrznych o powierzchni kolejno 0,36, 0,47 ha 

1) Przeznaczenie terenu droga dojazdowa 

2) Ustalenia 

komunikacyjne 

a) droga projektowana zgodnie z rysunkiem planu, 

b) szeroko`ci w liniach rozgraniczających: KD 01 - 8 m:, 

KD 02 - 10 m. 

c) nawierzchnia utwardzona, 

d) w liniach rozgraniczających drogę nalewy ”rzewidzieć jezdnię 

o (rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 6 lipca 2010 r., znak: 

NK.4.AB.0911/57/10 Wojewoda Zachodniopomorski stwierdziJ niewawno`ć 
§ 10 ust. 7 pkt 2 lit. d uchwaJy zakresie sJowa ｭminimalnejｬ) szeroko`ci 
5 m 

oraz minimum chodnik po jednej stronie jezdni, 

e) wJączenie do drogi powiatowej jako zjazd publiczny w miejscu 

istniejącego wjazdu gos”odarczegoŁ 
3) Ustalenia w zakresie 

ochrony `rodowiska 
kulturowego 

czę`ć obszaru znajduje się w strefie W III ograniczonej ochrony 

konserwatorskiej, dla której obowiązują ustalenia zawarte w rozdziale 2,§ 6 

niniejszej uchwaJy; 

4) Ustalenia w zakresie 

infrastruktury 

technicznej 

w liniach rozgraniczających drogę do”uszcza się uzbrojenie w sieci: 

wodociągową, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, elektroenergetyczną 

i telekomunikacyjną oraz gazową, 
5) Ustalenia w zakresie 

ochrony `rodowiska 
przyrodniczego 

do”uszcza się nasadzenia, z zachowaniem zasady jednorodno`ci gatunku 

w granicach jednej drogi, 

8. Teren o symbolu KKp-1, - ciąg ”ieszy, o powierzchni kolejno 0,015 ha, 0,22 ha 

1) Przeznaczenie terenu droga wewnętrzna 

2) Ustalenia komunikacyjne a) ”rojektowany ciąg ”ieszy zgodnie z rysunkiem planu, 

b) szeroko`ć liniach rozgraniczających (rozstrzygnięciem nadzorczym 

z dnia 6 lipca 2010 r., znak: NK.4.AB.0911/57/10 Wojewoda 

Zachodniopomorski stwierdziJ niewawno`ć § 10 ust. 8 pkt 2 lit. b uchwaJy 

zakresie sJowa ｭminimumｬ) 5,0 m. 

c) nawierzchnia utwardzona. 

3) Ustalenia w zakresie 

ochrony `rodowiska 
kulturowego 

czę`ć obszaru znajduje się w strefie W III ograniczonej ochrony 

konserwatorskiej, dla której obowiązują ustalenia zawarte w rozdziale 2, 

§ 6 niniejszej uchwaJy; 

4) Ustalenia w zakresie 

infrastruktury 

technicznej 

w liniach rozgraniczających drogę do”uszcza się uzbrojenie w sieci: 

wodociągową, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, elektroenergetyczną 

i telekomunikacyjną oraz gazową, 
5) Ustalenia w zakresie 

ochrony `rodowiska 
przyrodniczego 

do”uszcza się nasadzenia drzew i krzewów 

9. KDp - istniejąca droga ”owiatowa o szeroko`ci w liniach rozgraniczających zgodnych z rysunkiem 

planu. Przebieg instalacji infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczającychŁ Powierzchna 0,42 ha. 

RozdziaJ 4 

Prze”isy koLcowe 

§ 11. Ustala się stawkę sJuwącą naliczeniu jednorazowej o”Jaty z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, 
o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysoko`ci: 

1) 30% dla terenu o symbolu MN, UT; 

2) 0% dla terenów ”ozostaJychŁ 
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§ 12. źmienia się ”rzeznaczenie gruntów rolnych pochodzenia mineralnego na cele nierolnicze o Jącznej 
powierzchni 8,1700 ha: 

w tym za zgodą Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi decyzją GzŁtrŁ057 - 602 - 563/09 z dnia 22 grudnia 

2009 r. 4,2800 ha gruntów rolnych klas IIIŁ 

§ 13. Śo czasu realizacji ustaleL niniejszej uchwaJy, do”uszcza się dotychczasowy s”osób uwytkowania 

i zagos”odarowania terenu, okre`lony dla ”oszczególnych terenów odrębnie w ustaleniach szczegóJowychŁ 

§ 14. Wykonanie niniejszej uchwaJy ”owierza się Burmistrzowi Wolina. 

§ 15. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 30 dni od dnia jej ogJoszenia w Śzienniku Urzędowym 

Województwa źachodnio”omorskiego i podlega publikacji na stronie internetowej Gminy Wolin. 

 

 Przewodnicząca Rady 

 

Ewa Halicka 
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źaJącznik nr 1 

do uchwaJy Nr LXX/664/10 

Rady Miejskiej w Wolinie 

z dnia 27 maja 2010 r. 
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źaJącznik nr 2 

do uchwaJy Nr LXX/664/10 

Rady Miejskiej w Wolinie 

z dnia 27 maja 2010 r. 
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źaJącznik nr 3 

do uchwaJy Nr LXX/664/10 

Rady Miejskiej w Wolinie 

z dnia 27 maja 2010 r. 

Wyciąg ze Studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy Wolin 

”rzyjętego uchwaJą Nr XL/418/06 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 2Ń ”audziernika 2ŃŃ6 r. 

 
  

Obszar planu 
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źaJącznik nr 4 

do uchwaJy Nr LXX/664/10 

Rady Miejskiej w Wolinie 

z dnia 27 maja 2010 r. 

Rozstrzygnięcie w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu planu miejscowego planu 

zagos”odarowania ”rzestrzennego s”orządzonego zgodnie z uchwaJą Nr XL/420/06 

Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 2Ń ”audziernika w s”rawie ”rzystą”ienia do s”orządzenia 
miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego dla terenu ”oJowonego w obrębie źastaL 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717; ze zm.) Rada Miejska w Wolinie rozstrzyga o sposobie roz-

patrzenia uwag do projektu miejscowego ”lanu, co nastę”uje: w związku z brakiem uwag do projektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Rada Miejska w Wolinie nie podjęJa rozstrzygnięcia 

o sposobie rozpatrzenia uwag do przedmiotowego projektu planu wraz z ”rognozą oddziaJywania na `ro-

dowisko. 

 

 

 

źaJącznik nr 5 

do uchwaJy Nr LXX/664/10 

Rady Miejskiej w Wolinie 

z dnia 27 maja 2010 r. 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w miejscowym inwestycji 

z zakresu infrastruktury technicznej, nalewących do zadaL wJasnych gminy 

oraz zasadach ich finansowania 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, ze zm.), art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142, ze zm.) oraz art. 111 ust. 2 pkt 1 ustawy z 26 listopada 

1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, ze zm.) Rada Rady Miejskiej 

w Wolinie rozstrzyga, co nastę”uje: 
z ustaleL zawartych w uchwale w sprawie miejscowego ”lanu zagos”odarowania s”orządzonego zgodnie 

z uchwaJą Nr XL/420/06 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 20 ”audziernika w s”rawie ”rzystą”ienia do 
sporządzenia miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego dla terenu ”oJowonego w obrębie źa-

staLŁ oraz z przeprowadzonej analizy i wykonanej ”rognozy skutków finansowych uchwalenia ”lanu wy-

nika, iw jego ”rzyjęcie oraz realizacja za”isanych w nim zadaL z zakresu infrastruktury technicznej nie po-

ciąga za sobą wydatków z budwetu gminy. 

Wszelkie inwestycje i nakJady wynikające z za”isów ”rzedmiotowej uchwaJy, a więc i inwestycji w zakre-

sie infrastruktury technicznej są wynikiem realizacji zamierzeL Inwestora i będą w caJo`ci finansowane ze 
`rodków ”ozabudwetowychŁ1607 

 

  


