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§ 1. W uchwale Nr LXIV/586/10 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 3 marca 2010 r. w sprawie pierw-

szeLstwa w nabywaniu lokali mieszkalnych i uwytkowych, zasad ich s”rzedawy oraz wyrawenia zgody na 
stosowanie bonifikaty od ceny s”rzedawy lokali mieszkalnych (Śziennik Urzędowy Województwa źachod-

niopomorskiego z dnia 7 maja 2010 r. Nr 34, poz. 710) zmienia się: 

1) § 8 ust. 1, który otrzymuje brzmienie: ｭ1. Burmistrz mowe udzielić bonifikaty od ceny nieruchomo`ci 
sprzedawanej jako lokal i budynek mieszkalny w wysoko`ci 99% w terminie do 31 grudnia 2011 r. 

W okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. bonifikata wynosić będzie 95%Ł Bonifikata 
nie mowe być udzielona w przypadku nabywania nieruchomo`ci z rozJoweniem ceny na raty.ｬ; 

2) § 8 ust. 3, który otrzymuje brzmienie: ｭ3. W okresie do 31 grudnia 2011 r. Gmina Wolin mowe ”ono-

sić 50% kosztów zawarcia umów notarialnych s”rzedawy lokali i budynków mieszkalnych w przypad-

kach uzasadnionych udokumentowaną ”rzez najemcę trudną sytuacją materialnąŁｬ. 

§ 2. Wykonanie uchwaJy ”owierza się Burmistrzowi Wolina. 

§ 3. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 14 dni od daty ogJoszenia w Śzienniku Urzędowym Woje-

wództwa źachodnio”omorskiego. 
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UCHWAIA NR LXXVIII/771/10 

 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE 

 z dnia ń9 ”audziernika 2Ńń0 r. 

w sprawie uchwalenia planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego 

dla terenu w obrębie geodezyjnym SuJomino, gmina Wolin. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 

z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, 

poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, 

poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; 

z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; 

z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; 

z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675) 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, Nr 162, poz. 1568; 

z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 880, 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 oraz z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, 

poz. 123, Nr 220, poz. 1413 oraz z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, 

Nr 119, poz. 804, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043) Rada Miejska w Wolinie uchwala, co nastę”uje: 

RozdziaJ ń 

Ustalenia wstę”ne 

§ 1. 1. Zgodnie z uchwaJą Nr VI/32/07 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie 

”rzystą”ienia do s”orządzenia ”lanu miejscowego zagos”odarowania ”rzestrzennego terenu ”oJowonego 

w obrębie geodezyjnym SuJomino, gmŁ Wolin, ”o stwierdzeniu zgodno`ci z ustaleniami Studium uwarun-

kowaL i kierunków zagos”odarowania przestrzennego gminy Wolin, uchwalonego uchwaJą Nr XL/418/06 

Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 20 ”audziernika 2006 r., uchwala się miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego obejmujący czę`ć terenu ”oJowonego w obrębie geodezyjnym SuJomino - dziaJki gruntu 
nr 8, 33(czę`ć) i 519(czę`ć) o powierzchni 3,05 hektara. 
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2. Przedmiotem ustaleL ”lanu jest ”rzeznaczenie terenów rolniczych na cele budownictwa rekreacyjno-

mieszkaniowego. 

3Ł Integralną czę`cią uchwaJy są: 

1) zaJącznik nr 1 - rysunek planu w skali 1:1000; 

2) zaJącznik nr 2 - wyrys ze studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy 

Wolin; 

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

4) zaJącznik nr 4 - rozstrzygnięcie w s”rawie zasad realizacji zadaL z zakresu infrastruktury technicznej 

oraz zasad ich finansowania. 

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

1) ustaleL wstę”nych, zawartych w rozdziale 1; 

2) ustaleL ogólnych, zawartych w rozdziale 2; 

3) ustaleL szczegóJowych, zawartych w rozdziale 3; 

4) ”rze”isów koLcowych, zawartych w rozdziale 4. 

2Ł Śla ”oszczególnych terenów mają zastosowanie wszystkie rodzaje ustaleLŁ 

§ 3. Śla kawdego terenu s”recyzowano ustalenia szczegóJowe w nastę”ującym ukJadzie: 

1) przeznaczenie terenu; 

2) zagospodarowanie terenu i ksztaJtowanie zabudowy; 
3) zasady obsJugi komunikacyjnej terenu; 

4) zasady obsJugi infrastrukturą techniczną; 
5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego; 

6) zasady ochrony `rodowiskaŁ 
RozdziaJ 2 

Ustalenia ogólne 

§ 4. Zasady budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

1. W zakresie komunikacji ustala się: 

1) obsJugę komunikacyjną terenu objętego ”lanem z istniejących dróg dojazdowych będących wJasno-

`cią Skarbu PaLstwa, oznaczonych na rysunku ”lanu symbolami 01KDD i 02KDD; 

2) budowę dróg wewnętrznych, oznaczonych na rysunku ”lanu symbolami: 03KDW, 04KDW i 05KDW; 

3) zaspokojenie potrzeb parkingowych dla samochodów osobowych ”o”rzez ich realizację w ramach 

”oszczególnych dziaJek w ilo`ci co najmniej jedno miejsce w garawu oraz jedno miejsce postojowe na 

terenie; do”uszcza się ”arkowanie ”rzykrawęwnikoweŁ 

2. W zakresie infrastruktury technicznej ustala się: 

1) zaopatrzenie w wodę - rurami Ø100 z ”rojektowanego wodociągu w drodze dojazdowej oznaczonej 

na rysunku planu symbolem 02KŚŚ; niezalewnie od zasilania z sieci wodociągowej, nalewy ”rzewi-

dzieć za”ewnienie ciągJo`ci dostaw wody ”itnej ze uródeJ zastę”czych dla ludno`ci oraz wody do li-
kwidacji skaweL, a takwe do celów ”rzeciw”owarowych, zgodnie z przepisami odrębnymi; 

2) od”rowadzenie `cieków sanitarnych - rurami Ø200 w systemie grawitacyjnym i Ø90 w systemie 

tJocznym do istniejącej kanalizacji tJocznej w drodze dojazdowej oznaczonej na rysunku planu symbo-

lem 01KDD, poprzez przepom”ownię `cieków zlokalizowaną na systemie kanalizacji grawitacyjnej 

w drodze dojazdowej oznaczonej na rysunku planu symbolem 02KDD; 

3) od”rowadzenie wód o”adowych z dróg i ”owierzchni utwardzonych oraz dachów - w grunt; 

4) usuwanie i unieszkodliwianie od”adów staJych - ”o wstę”nej segregacji wywóz na skJadowisko od-

”adów ”rzez wys”ecjalizowane jednostki; 
5) zaopatrzenie w cie”Jo - w systemie ogrzewania indywidualnego bez w”rowadzania ograniczeL doty-

czących rodzaju ”aliwa; zaleca się stosowanie ”aliw ekologicznych - ciekJych, gazowych, energii 

elektrycznej lub sJonecznej; 
6) zaopatrzenie w energię elektryczną - z istniejącej sieci elektroenergetycznej `redniego na”ięcia w dro-

dze gminnej oznaczonej na rysunku planu symbolem 01KŚŚ ”o”rzez ”rojektowaną stację transforma-

torową 15/0,4 kV i sieć rozdzielczą 0,4 kV; 

7) zaopatrzenie w gaz - indywidualnie poprzez zbiorniki i/lub butle na gaz propan-butan; po zrealizowaniu 

gminnej sieci gazowniczej `redniego ci`nienia - ”o”rzez wewnątrz osiedlową sieć gazową `redniego 
ci`nienia, ”rzy czym zbiorniki gazowe do likwidacji; 
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8) zaopatrzenie telekomunikacyjne - z istniejącej sieci kablowej w drogach dojazdowych i miejskiej cen-

trali dostę”owej w Wolinie; istniejącą sieć kablową telekomunikacyjną będącą w kolizji z projektowa-

nym zagospodarowaniem terenu ”rzeznacza się do ”rzeJowenia; do”uszcza się realizację inwestycji ce-

lu publicznego z zakresu Jączno`ci ”ublicznej w rozumieniu ”rze”isów odrębnychŁ 
9) zasady ”rzebiegu ”rojektowanych sieci ”okazane są na rysunku ”lanuŁ 

§ 5. źasady dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego: 

1) Obszar ”lanu ”oJowony jest w caJo`ci w granicach strefy ｭW.III.ｬ, ograniczonej ochrony konserwator-

skiej stanowisk archeologicznych (nr 386, 387 i 388 ujętych w ewidencji konserwatorskiej sJuwby 
ochrony zabytków), ”olegającej na ”rowadzeniu interwencyjnych badaL archeologicznych w przypad-

ku podejmowania prac ziemnych. 

2) W strefie ｭW.III.ｬ obowiązuje: 
a) ws”óJdziaJanie w zakresie zamierzeL inwestycyjnych i innych związanych z pracami ziemnymi 

z odpowiednim organem ds. ochrony zabytków, w tym - powiadamianie o zamiarze ”odjęcia ”rac 
ziemnych, 

b) ”rze”rowadzenie archeologicznych badaL ratunkowych w oparciu o ”rze”isy odrębne na terenie 
objętym realizacją ”rac ziemnych, na zasadach okre`lonych ”rze”isami odrębnymi dotyczącymi 

ochrony zabytkówŁ 

§ 6. źasady dotyczące ochrony `rodowiska: 

1Ł Na obszarze ”lanu obowiązują zakazy: 

1) lokalizacji obiektów ”ogarszających jako`ć krajobrazu, a w szczególno`ci obiektów wysoko`ciowych 
(wysokie kominy itp.) oraz prowadzenia napowietrznych sieci inwynieryjnych; 

2) stosowania do nasadzeL eks”ansywnych gatunków drzew (robinia akacjowa, `nieguliczka, jewyna 
kaukaska), nalewy ”onadto unikać rozwiązaL z wyJącznym stosowanie iglakówŁ 

2Ł Na obszarze ”lanu obowiązują nakazy: 

1) dominacji powierzchni biologicznie czynnej z duwą ilo`cią zieleni drzewiasto-krzewiastej, w szczegól-

no`ci od strony drogi krajowej _winouj`cie - Szczecin (”óJnocna czę`ć obszaru ”lanu); 
2) zachowania przy lokalizacji miejsc parkingowych nawierzchni przepuszczalnej trawiastej bądu tzwŁ 

nawierzchni awurowej trawiastej (ｭkratka trawnikowaｬ); 
3) od”rowadzenia `cieków do gru”owego systemu kanalizacji `ciekowej i dalej do istniejącej oczysz-

czalni `cieków w Wolinie; 

4) bezwzględnego res”ektowania ”rzy zagos”odarowaniu terenu istniejących obszarów: s”ecjalnej ochrony 

”taków Natura 2000 o nazwie ｭźalew SzczeciLskiｬ, kod obszaru PLB320009 i specjalnej ochrony 

siedlisk Natura 2000 o nazwie ｭWolin i Uznamｬ, kod obszaru PLH320019; 

5) ograniczenia do niezbędnego minimum niwelacji terenu ”rzy zachowaniu jego naturalnej rzeuby; 
6) komponowania zabudowy oraz kom”ozycji zieleni na caJym obszarze opracowania w celu umowliwie-

nia wglądu w kierunku źalewu SzczeciLskiego; 
7) stworzenia do`ć znacznego zasobu zieleni o walorach kompozycyjnych i estetycznych (n”Ł wystę”ujące 

pojedynczo lub w gru”ach drzewa, krzewy, trawniki, ”nącza, wywo”Joty, ro`linno`ć ozdobna w donicach, 

zieleL na dachu obiektu nadziemnego); 

8) wykorzystania w maksymalnym sto”niu istniejącego zadrzewienia; 
9) stosowania ”rzy ”lanowaniu nowych nasadzeL ”rzede wszystkim rodzimych gatunków drzew (dąb, li”a, 

grab, jesion, wiąz, buk, brzoza)Ł 

§ 7. 1. Na obszarze planu o Jącznej ”owierzchni 3,05 ha wyznacza się, oznaczone na rysunku ”lanu - 
zaJączniku nr 1 - symbolami: 

1) 1MN/UT - teren zabudowy mieszkaniowej z funkcją rekreacyjną i usJugową, o pow. 1,75 ha; 

2) 2UT/MN - teren zabudowy rekreacyjnej z funkcją mieszkaniową, o pow. 0,49 ha; 

3) 3E - teren infrastruktury technicznej związanej z elektroenergetyką, o pow. 0,01 ha oraz: 

4) 01÷02KŚŚ - tereny dróg dojazdowych (fragmenty), o Jącznej ”owŁ 0,53 ha; 

5) 03÷05KŚW - tereny dróg wewnętrznych, klasy dojazdowej, o Jącznej ”owŁ 0,27 ha; 

2. Wymagania wynikające z ”otrzeb ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych: 

1) do przestrzeni ”ublicznych zalicza się tereny dróg dojazdowych na obszarze objętym planem; 

2) ustala się, we okre`lone ”rzestrzenie ”ubliczne ksztaJtować będą: elementy maJej architektury oraz 
zieleL niska i wysoka realizowana na terenach zaliczonych do przestrzeni publicznych oraz bezpo-

`rednio do nich ”rzylegJych; 
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3) w okre`lonych ”rzestrzeniach ”ublicznych zakazuje się realizacji ogrodzeL z ”refabrykatów betono-

wych oraz lokalizowania no`ników reklamowych. 

3Ł SzczegóJowe zasady i warunki ”odziaJu i scalania nieruchomo`ci objętych ”lanem: 

1) ustala się wydzielenie ”oszczególnych terenów zgodnie z rysunkiem planu i ich wymiarowaniem; 

2) ”o dokonaniu ”arcelacji dziaJek budowlanych zakazuje się ich wtórnego ”odziaJu; 
3) do”uszcza się Jączenie kilku sąsiednich dziaJek ”od jedno zamierzenie inwestycyjne. 

4. Tereny o których mowa w ust. 1 do chwili ich zagospodarowania zgodnie z funkcją ustaloną w planie, 

mogą ”eJnić dotychczasową funkcjęŁ 

RozdziaJ 3 

Ustalenia szczegóJowe 

§ 8. 1. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 1MN/UT o pow. 1,75 ha ustala się na-

stę”ujące zasady i standardy zagospodarowania: 

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usJugami nieuciąwliwymi (tu-

rystyka, wypoczynek, rekreacja i rehabilitacja - maksimum w 50% powierzchni uwytkowej budynku); 
2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) wielko`ci dziaJek - minimum 1000 m2, przy froncie o minimalnej szeroko`ci 14,0 m, 

b) udziaJ ”owierzchni zabudowanej do ”owierzchni dziaJki - maksimum 30%, 

c) udziaJ ”owierzchni biologicznie czynnej do ”owierzchni dziaJki - minimum 50%, 

d) linie zabudowy nieprzekraczalne: - 4,0 m od linii rozgraniczenia dróg wewnętrznych; - 5,0 m od 

linii rozgraniczenia drogi dojazdowej oznaczonej na rysunku planu symbolem 01KDD, 

e) na kawdej dziaJce do”uszcza się budowę jednego budynku mieszkalnego oraz jednego budynku 

gos”odarczego lubłi garawu; wyklucza się mowliwo`ć lokalizacji na dziaJce obiektów tymczasowych, 

f) zabudowa wolnostojąca o wysoko`ci - do 9,0 m od poziomu terenu do najwywszego ”unktu ka-

lenicy (liczonej ”rzy u`rednionej rzędnej terenu na stoku wzdJuw elewacji frontowej budynku); do-

”uszcza się ”od”iwniczenie budynku; do”uszcza się wyniesienie ”osadzki ”arteru - maksimum 

0,6 m liczone od strony drogi dojazdowej lub wewnętrznej, 
g) dachy spadziste, dwu- iłlub wielo”Jaszczyznowe z kalenicami ”rosto”adJymi do szczytu budynku 

i usytuowanymi w kierunku zbliwonym do wschód-zachód; do”uszcza się realizację dachów ”Jaskich - 

stro”odachów, jako tarasów rekreacyjno-widokowych, o wielko`ci do 20% ”owierzchni zabudowy, 

h) ”ochylenia ”oJaci dachowych - 30÷45º, 
i) uwarunkowana szeroko`cią dziaJki oraz ”rze”isami odrębnymi, 

j) miejsca postojowe dla samochodów osobowych: w granicach ”oszczególnych dziaJek, jednak nie 
mniej niw dwa miejsca w postaci: jednego w garawu wbudowanym lub dobudowanym lub wolno 

stojącym, drugiego na terenie, 

k) miejsca na pojemniki sJuwące do czasowego gromadzenia segregowanych od”adków staJych 

w granicach ”oszczególnych dziaJek w ilo`ciach - 1 miejsce dla co najmniej trzech pojemników, 
l) do”uszcza się wygrodzenie dziaJek ogrodzeniami: - od strony dróg o wysoko`ci do 1,5 m z ele-

mentów murowanych lub/i metalowych lub/i drewnianych, o strukturze awurowej i wysokich wa-

lorach estetycznych; - pomiędzy dziaJkami i terenami zieleni urządzonej o wysoko`ci do 2,0 m 

z materiaJów dowolnych za wyjątkiem betonowych elementów ”refabrykowanych, bez ”odmu-

rówek, z wolną nie”rzegrodzoną ”rzestrzenią o wysoko`ci 10 cm ponad terenem i/lub z zieleni 

izolacyjnej w ”ostaci wywo”Jotów z gatunków zimozielonych; 

3) zasady obsJugi komunikacyjnej terenu: wjazdy i wej`cia na teren - z dróg dojazdowych oznaczonych 
na rysunku planu symbolami 01KDD i 02KDD oraz z dróg wewnętrznych oznaczonych na rysunku 
planu symbolami 04KDW i 05KDW; 

4) zasady obsJugi infrastrukturą techniczną - zgodnie z zawartymi w § 4 ust. 2, poprzez sieci: wodocią-
gową, kanalizacyjną deszczową i `ciekową, elektroenergetyczną 04kV, gazową i telefoniczną w dro-

gach wewnętrznych oznaczonych na rysunku ”lanu symbolami 04KDW i 05KDW; 

5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego - zgodnie z rygorami zawartymi w § 5; 

6) zasady dotyczące ochrony `rodowiska - zgodnie z rygorami zawartymi w § 6; 

2. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 2UT/MN o pow. 0,49 ha ustala się nastę”ują-
ce zasady i standardy ksztaJtowania zabudowy i zagospodarowania: 

1) przeznaczenie terenu: teren zabudowy rekreacyjnej z funkcją mieszkaniową; 



Śziennik Urzędowy 

Województwa źachodnio”omorskiego Nr 127 ｦ 16641 ｦ Poz. 2551 

 

2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) wielko`ci dziaJek - minimum 1000 m2; minimalne szeroko`ci dziaJek usytuowanych: wzdJuw dróg 
dojazdowych i wewnętrznych - 24,0 m; na zakoLczeniach dróg wewnętrznych - 14,0 m, 

b) udziaJ ”owierzchni zabudowanej do ”owierzchni dziaJki - maksimum 20%, 

c) udziaJ ”owierzchni biologicznie czynnej do ”owierzchni dziaJki - minimum 60%, 

d) linie zabudowy nieprzekraczalne: - 4,0 m od linii regulacyjnych drogi dojazdowej i wewnętrznej, 
e) na kawdej dziaJce do”uszcza się budowę jednego budynku rekreacyjnego oraz jednego budynku 

gos”odarczego lubłi garawu; wyklucza się mowliwo`ć lokalizacji na dziaJce obiektów tymczasowych, 

f) zabudowa wolnostojąca o wysoko`ci - do 9,0 m od poziomu terenu do najwywszego ”unktu ka-

lenicy; (liczonej ”rzy u`rednionej rzędnej terenu na stoku wzdJuw elewacji budynku); do”uszcza 

się ”od”iwniczenie budynku; do”uszcza się ”od”iwniczenie budynku; do”uszcza się wyniesienie 
posadzki parteru ｦ maksi- 5 - mum 0,6 m liczone od strony drogi dojazdowej lub wewnętrznej, 

g) dachy spadziste, dwu- lubłi wielo”oJaciowe, z kalenicami ”rosto”adJymi do szczytu budynku 

i usytuowanymi w kierunku zbliwonym do wschód-zachód; do”uszcza się realizację dachów ”Ja-

skich - stro”odachów, jako tarasów rekreacyjno-widokowych, o wielko`ci do 20% ”owierzchni 
zabudowy, 

h) ”ochylenia ”oJaci dachowych - 30÷45º, 
i) uwarunkowana szeroko`cią dziaJki oraz przepisami odrębnymi, 

j) miejsca postojowe dla samochodów osobowych: w granicach ”oszczególnych dziaJek, jednak nie 
mniej niw dwa miejsca w postaci: jednego w garawu wbudowanym lub dobudowanym lub wolno 

stojącym, drugiego na terenie, 

k) miejsca na pojemniki sJuwące do czasowego gromadzenia segregowanych od”adków staJych: w gra-

nicach ”oszczególnych dziaJek w ilo`ciach minimum 1 miejsce dla co najmniej trzech ”ojemników, 
l) do”uszcza się wygrodzenie dziaJek ogrodzeniami: - od strony dróg o wysoko`ci do 1,5 m z ele-

mentów murowanych lub/i metalowych lub/i drewnianych, o strukturze awurowej i wysokich wa-

lorach estetycznych; - pomiędzy dziaJkami i terenami zieleni urządzonej o wysoko`ci do 2,0 m 

z materiaJów dowolnych za wyjątkiem betonowych elementów prefabrykowanych, bez podmu-

rówek, z wolną nie”rzegrodzoną ”rzestrzenią o wysoko`ci 10 cm ponad terenem i/lub z zieleni 

izolacyjnej w ”ostaci wywo”Jotów z gatunków zimozielonych; 

3) zasady obsJugi komunikacyjnej terenu: wjazd i wej`cie na teren - z drogi dojazdowej oznaczonej na 

rysunku planu symbolem 02KDD oraz z drogi wewnętrznej oznaczonej na rysunku ”lanu symbolem 

03KDW; 

4) zasady obsJugi infrastrukturą techniczną - zgodnie z zawartymi w § 4 ust. 2, poprzez sieci: wodocią-
gową, kanalizacyjną `ciekową, elektroenergetyczną 04kV, gazową i telefoniczną w drodze we-

wnętrznej oznaczonej na rysunku ”lanu symbolem 03KDW; 

5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego - zgodnie z zawartymi w § 5; 

6) zasady ochrony `rodowiska - zgodnie z zawartymi w § 6. 

3. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 3E o pow. 0,01 ha, ustala się nastę”ujące za-

sady i standardy ksztaJtowania zabudowy i zagospodarowania: 

1) ”rzeznaczenie terenów: tereny infrastruktury technicznej - lokalizacje stacji transformatorowych 15/0,4 kV; 

2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) udziaJ ”owierzchni zabudowanej do ”owierzchni dziaJki - do 25%, 

b) udziaJ ”owierzchni biologicznie czynnej do ”owierzchni dziaJki - minimum 65%, 

c) linie zabudowy - bez okre`lania na rysunku ”lanu, jednak nie mniej niw 2,0 m od linii rozgranicze-

nia z drogą dojazdową oznaczoną na rysunku ”lanu symbolem 02KDD, 

d) zabudowa - wolnostojąca o wysoko`ci do 6,0 m od powierzchni terenu do kalenicy; wyniesienie 

posadzki przyziemia nad poziom terenu - do 0,6 m, 

e) dach - wysoki, czterospadowy; w ”rzy”adku zabudowy kontenerowej do”uszcza się dach ”Jaski, 
f) kąt ”ochylenia ”oJaci dachowych - 30÷45°, 
g) szeroko`ć elewacji frontowej - maksimum 6,0 m, 

h) wysoko`ć elewacji frontowej - maksimum 3,2 m od poziomu terenu do gzymsu dachowego lub 

okapu, 

i) do”uszcza się zabudowę ty”u kontenerowego, 
j) do”uszcza się ogrodzenie terenu zharmonizowane z otoczeniem o wysoko`ci do 2,0 m od po-

wierzchni terenu, 

k) wokóJ granic do”uszcza się w”rowadzić zieleL izolacyjną niekolidującą z podziemnymi sieciami in-

frastruktury technicznej; 
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3) zasady obsJugi komunikacyjnej terenu: wjazd i wej`cie na teren - z drogi gminnej oznaczonej na ry-

sunku planu symbolem 02KDD; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego - zgodnie z zawartymi w § 4 ust. 2.; 

5) zasady ochrony `rodowiska - zgodnie z rygorami zawartymi w § 5. 

4. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 01KDD, o pow. 0,25 ha ustala się nastę”ują-
ce zasady i standardy zagospodarowania: 

1) przeznaczenie terenu: teren drogi dojazdowej; 

2) zasady zagos”odarowania terenu: szeroko`ć w istniejących liniach rozgraniczenia - 18,0 m; 

3) zasady obsJugi komunikacyjnej terenu: dostę” terenu - z drogi dojazdowej oznaczonej na rysunku 

planu symbolem 02KDD oraz z drogi wewnętrznej oznaczonej na rysunku ”lanu symbolem 05KDW; 

4) zasady obsJugi infrastrukturą techniczną - zgodnie z zawartymi w § 4 ust. 2 do”uszcza się ”o”rowa-

dzenie sieci: wodociągowej Ø100, kanalizacji `ciekowej tJocznej Ø110, kabli elektroenergetycznych 
15 i 0,4kV i sterujących systemem o`wietlenia ulic, sieci gazowej `łc oraz kanalizacji teletechnicznej; 

5. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 02KDD o pow. 0,28 ha, ustala się nastę”ują-
ce zasady i standardy zagospodarowania: 

1) przeznaczenie terenu: tereny drogi dojazdowej; 

2) zasady zagos”odarowania terenu: szeroko`ci w liniach rozgraniczenia: - 10,0 m; 

3) zasady obsJugi komunikacyjnej terenu: dostę” z drogi dojazdowej oznaczonej na rysunku planu sym-

bolem 01KDD; 

4) zasady obsJugi infrastrukturą techniczną - zgodnie z zawartymi w § 4 ust. 2, pkt 1÷3) i 6÷8); 
5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego - zgodnie z zawartymi w § 5; 

6) zasady ochrony `rodowiska - zgodnie z zawartymi w § 6 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 3÷5)Ł 

6. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami 03KDW o pow. 0,06 ha, 04KDW o pow. 

0,08 ha i 05KDW o pow. 0,13 ha ustala się nastę”ujące zasady i standardy zagospodarowania: 

1) ”rzeznaczenie terenu: tereny dróg wewnętrznych; 
2) zasady zagos”odarowania terenu: szeroko`ci w liniach rozgraniczenia - 10,0 m; place manewrowe - 

minimum 14,0x14,0 m; 

3) zasady obsJugi komunikacyjnej terenu: dostę” z drogi dojazdowej oznaczonej na rysunku planu sym-

bolem 02KDD (dla 03KDW i 04KDW) oraz z drogi dojazdowej oznaczonej na rysunku planu symbolem 

01KDD (dla 05KDW); 

4) zasady obsJugi infrastrukturą techniczną - zgodnie z zawartymi w § 4 ust. 2, pkt 1÷3) i 6÷8); 
5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego - zgodnie z zawartymi w § 5; 

6) zasady ochrony `rodowiska - zgodnie z zawartymi w § 6 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 3÷5); 
RozdziaJ 4 

Prze”isy koLcowe 

§ 9. 1Ł Na obszarze objętym niniejszą uchwaJą dokonuje się zmiany ”rzeznaczenia gruntów rolniczych 
pochodzenia mineralnego na cele nierolnicze w ilo`ci 2,62 ha, w tym: 

1) 1,40 ha gruntów klasy bonitacyjnej RV; 
2) 1,22 ha gruntów klasy bonitacyjnej RVI. 

2. Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 12) i art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym ustala się jednorazową o”Jatę z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci w wysoko`ci: 

1) 30% - dla terenów oznaczonych symbolami MN/UT i UT/MN; 

2) 0% - dla terenów ”ozostaJychŁ 

3Ł Wykonanie niniejszej uchwaJy ”owierza się Burmistrzowi Wolina. 

4. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 30 dni od dnia jej ogJoszenia w Śzienniku Urzędowym Wo-

jewództwa źachodnio”omorskiego oraz podlega publikacji na stronie internetowej Urzędu Miasta w Wolinie. 

 

 Przewodnicząca Rady Miejskiej  
 

Ewa Halicka 
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ZaJącznik nr 1 

do uchwaJy Nr LXXVIII/771/10 

Rady Miejskiej w Wolinie 

z dnia 19 ”audziernika 2010 r. 
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ZaJącznik nr 2 

do uchwaJy Nr LXXVIII/771/10 

Rady Miejskiej w Wolinie 

z dnia 19 ”audziernika 2010 r. 
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ZaJącznik nr 3 

do uchwaJy Nr LXXVIII/771/10 

Rady Miejskiej w Wolinie 

z dnia 19 ”audziernika 2010 r. 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu 

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

strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z ”óuniejszymi zmianami), Rada Miejska w Wolinie rozstrzyga, co na-

stę”uje: 

W wyniku wyJowenia projektu planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego osiedla rekreacyjno-

mieszkaniowego - czę`ci obrębu geodezyjnego SuJomino, jednostki ewidencyjnej gmina Wolin, do wglądu 
publicznego wraz z ”rognozą oddziaJywania na `rodowisko w dniach od 1 czerwca do 5 lipca 2010 r., tj. 

w okresie wyJowenia oraz w terminie 14 dni ”o u”Jywie wyJowenia, w oparciu o o`wiadczenie Burmistrza 

Wolina, nie wniesiono wadnych uwag, w związku z czym nie rozstrzyga się o sposobie ich rozpatrzenia. 

 

 

ZaJącznik nr 4 

do uchwaJy Nr LXXVIII/771/10 

Rady Miejskiej w Wolinie 

z dnia 19 ”audziernika 2010 r. 

Rozstrzygnięcie o s”osobie realizacji zadaL z zakresu infrastruktury technicznej 

oraz zasad ich finansowania 

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

strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z ”óuniejszymi zmianami), Rada Miejska w Wolinie rozstrzyga, co na-

stę”uje: 

§ 1. 1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej sJuwące zas”okajaniu zbiorowych ”otrzeb 
mieszkaLców stanowią - zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z ”óuniejszymi zmianami) - zadania wJasne gminy. 

2. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej ustalone niniejszym planem obejmują: 

1) realizację fragmentów ”rojektowanych dróg dojazdowych będących wJasno`cią skarbu ”aLstwa, 
2) budowę wodociągu od hydrantu w Śargobądzu do wschodniej granicy o”racowania ”lanu w drodze 

dojazdowej, 

3) budowę kanalizacji `ciekowej grawitacyjnej i rurociągu tJocznego oraz ”rze”om”owni `cieków w drogach 

dojazdowych, 

4) dla projektowanej zabudowy - budowę stacji transformatorowych 15/0,4 kV typu miejskiego z dwu-

stronnym zasilaniem kablowym oraz budowę sieci elektroenergetycznej kablowej 0,4 kV, z o`wietle-

niem dróg dojazdowychŁ 

§ 2. S”osób realizacji wwŁ zadaL wJasnych gminy: 

1) Realizacja inwestycji zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym mŁinŁ ustawą ”rawo budowlane, 
ustawą o zamówieniach ”ublicznych, samorządzie gminnym, gospodarce komunalnej i o ochronie 

`rodowiskaŁ 
2) Inwestycje w zakresie ”rzesyJania i dystrybucji energii elektrycznej okre`lone w § 1 ust. 2 pkt 3) re-

alizowane będą w s”osób okre`lony w art. 7 ustawy Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. 

(Dz. U. Nr 54, poz. 348 z ”óuniejszymi zmianami). 

§ 3. źasady finansowania wwŁ zadaL wJasnych gminy: 

1) Finansowanie ww. inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych 
gminy, ujętych w niniejszym planie podlega przepisom ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finan-

sach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z ”óuniejszymi zmianami) przy 

czym limity wydatków budwetowych na programy inwestycyjne wieloletnie są ujęte kawdorazowo 

w budwecie gminy na kawdy rokŁ 
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2) Zadania w zakresie realizacji inwestycji komunikacyjnych wskazanych w § 1 ust. 2 pkt 1) finansowa-

ne będą ”rzez budwet gminy lub na podstawie porozumieL z innymi podmiotami. 

3) Zadania w zakresie budowy sieci wodociągowej i kanalizacji w drogach dojazdowych, okre`lone w § 1 

ust. 2 pkt 2), finansowane będą na ”odstawie art. 15 ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu 

w wodę i zbiorowym od”rowadzaniu `cieków z dnia 7 czerwca 2001 r. (Dz. U. Nr 72, poz. 747 

z ”óuniejszymi zmianami), ze `rodków wJasnych ”rzedsiębiorstw wodociągowych i kanalizacyjnych, 

w oparciu o uchwalane ”rzez Radę Miejską wieloletnie ”lany rozwoju i modernizacji urządzeL wodo-

ciągowych i kanalizacyjnych (art. 21 ustawy) lub ”rzez budwet gminy. 

4) Zadania w zakresie budowy sieci energetycznych, finansowane będą na ”odstawie art. 7 ust. 4 i 5 

ustawy Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 54, poz. 348 z ”óuniejszymi zmianami)Ł 
2551

 

2552 
2552 

UCHWAIA NR XXVIII/300/2010 

 RADY POWIATU W CHOSZCZNIE 

 z dnia 28 ”audziernika 2Ńń0 r. 

w sprawie ustalenia regulaminu okre`lającego wysoko`ć stawek oraz szczegóJowe warunki 
przyznawania nauczycielom dodatków: za wysJugę lat, motywacyjnego, funkcyjnego 

oraz za warunki ”racy, szczegóJowe warunki obliczania i wy”Jacania wynagrodzenia za godziny 
ponadwymiarowe i godziny doraunych zastę”stw a takwe wysoko`ć oraz szczegóJowe zasady 

przyznawania i wy”Jacania dodatku mieszkaniowego. 

Na podstawie art. 30 ust. 6, 6a, art. 54 ust. 3 i 7 oraz art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 

1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600; 

z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 158, poz. 1103, Nr 102, poz. 689, Nr 176, poz. 1238, 

Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821; z 2008 r. Nr 145, poz. 917; z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, 

poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650, Nr 219, poz. 1706) w związku z art. 12 

pkt 11 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie ”owiatowym (Dz. U. z 2001 r. 

Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 200, poz. 1688, 

Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 62, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, 

z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 92, 

poz. 753; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675) oraz roz”orządzenia Ministra 
Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w s”rawie wysoko`ci minimalnych stawek wyna-

grodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków ”rzyznawania dodatków do wynagrodzenia za-

sadniczego oraz wynagrodzenia za ”racę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181; z 2006 r. 

Nr 43, poz. 293; z 2007 r. Nr 56, poz. 372; z 2008 r. Nr 42, poz. 257; z 2009 r. Nr 52, poz. 422, 

Nr 222, poz. 1755; z 2010 r. Nr 131, poz. 885) uchwala się, co nastę”uje: 

§ 1. Ustala się Regulamin okre`lający wysoko`ć stawek oraz szczegóJowe warunki ”rzyznawania na-

uczycielom dodatków: za wysJugę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki ”racy, szczegóJowe 
warunki obliczania i wy”Jacania wynagrodzenia za godziny ”onadwymiarowe i godziny doraunych zastę”stw 

a takwe wysoko`ć oraz szczegóJowe zasady ”rzyznawania i wy”Jacania dodatku mieszkaniowego. 

TytuJ I 

Postanowienia ogólne 

§ 2. Regulamin okre`la: 

1) wysoko`ć stawek dodatków: za wysJugę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz 

szczegóJowe warunki ”rzyznawania tych dodatków; 
2) szczegóJowe warunki obliczania i wy”Jacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny 

doraunych zastę”stw; 


