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UCHWAIA NR XLII/293/2010 

 RAŚŹ MIASTA _WIŚWIN 

 z dnia 26 kwietnia 2010 r. 

zmieniająca uchwaJę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

w obszarze I - obręb ŃŃ4 miasta _widwinŁ 

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

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 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 i Nr 225, poz. 1635; 

z 2007 r. Nr 127, poz. 880; z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413) Rada 

Miasta _widwin uchwala, co nastę”uje: 

§ 1. 1. Zgodnie z uchwaJą Nr XXVIIł215ł09 Rady Miasta _widwin z dnia 29 kwietnia 2009 r. 

w s”rawie ”rzystą”ienia do s”orządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

miasta _widwin w obszarze I (obręb 001, 002, 004) ”o stwierdzeniu zgodno`ci ze zmianą studium uwa-

runkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego miasta _widwina uchwalonym uchwaJą 
Nr XXVI/212/05 z dnia 31 stycznia 2005 r. uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego w czę`ci obrębu 004, obejmującą symbole planu: 

1) 16 S, UR (ul. S”óJdzielcza); 
2) 31 RZ (ul. S”óJdzielcza)Ł 

2. Zmiana planu obejmuje: 

1) zmianę ustaleL szczegóJowych dla terenów elementarnych (zmianę ustaleL za”isano wytJuszczonym 

drukiem): 

a) ustalenia dotyczące zagos”odarowania terenu i ksztaJtowania zabudowy dla terenu oznaczonego 

w planie symbolem 16 S, UR - bez zmiany rysunku planu - ark. 10. 

b) zmiana przeznaczenia i zasad zagos”odarowania czę`ci terenu oznaczonego w planie symbolem 

31 RZ na teren o symbolu 16a S, UR - w granicach okre`lonych na rysunku zmiany planu - 

ark. 13 i 10. 

§ 2. 1. Integralną czę`cią niniejszej uchwaJy są: 

1) zaJącznik nr 1 - rysunek planu w skali 1: 1000 arkusz 1,10, 13, 15 

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

sta _widwina, 
3) zaJącznik nr 3 - rozstrzygnięcie w s”rawie realizacji zadaL z zakresu infrastruktury technicznej oraz 

zasad ich finansowania, 

4) zaJącznik nr 4 - rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany planu. 

2. Nastę”ujące oznaczenia graficzne na rysunku zmiany ”lanu są obowiązującymi ustaleniami zmiany 

planu: 

1) granice terenów objętych zmianą ”lanu, 
2) linie rozgraniczające tereny o równym ”rzeznaczeniu lub równych zasadach zagos”odarowania, 
3) oznaczenia przeznaczenia terenu, 

4) linie zabudowy. 

§ 3. W tre`ci uchwaJy o której mowa w § 1 ust. 1 obowiązują ”oniwsze ustalenia: 

1. w § 12 

1) ust. 13 symbol 16 S, UR otrzymuje brzmienie: 

13. Ustalenia dla terenu o symbolu 

 

16 S,UR 

(ark.10,13) 

Powierzchnia 0,33ha 

 

1) Przeznaczenie terenu Teren magazynowo - skJadowy 
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2) Zagospodarowanie terenu 

i ksztaJtowanie zabudowy 

Istniejące obiekty magazynowo - skJadowe - do zachowania. 

a)Dozwolona przebudowa w istniejących gabarytachŁ 
b)Mowliwo`ć lokalizacji funkcji mieszkaniowej jako funkcji uzu”eJniającej. 
 

3) Zasady i warunki ”odziaJu 
nieruchomo`ci 

Wydzielenie terenu zgodnie z rysunkiem planu. 

4) Ustalenia komunikacyjne a)ObsJuga terenu z ulicy S”óJdzielczej, dozwolony jeden wjazd na terenŁ 
b)Na terenie dziaJki za”ewnić minimum jedno miejsce ”arkingowe na trzech 
zatrudnionych. 

5) Ustalenia w zakresie ochrony 

`rodowiska ”rzyrodniczego 

i kulturowego 

a)W”rowadzić zieleL na teren dziaJkiŁ 
b)Teren znajduje się w strefie ｭCｬ lotniska - obowiązują ustalenia zawarte 

w rozdziale II § 7. 

6) Ustalenia w zakresie infrastruktury 

technicznej 

Teren wymaga uzu”eJnienia uzbrojenia w sieci i urządzenia infrastruktury 

technicznej i ”odJączenia do sieci miejskiejŁ 
 

2) po ust. 13 o symbolu S, UR dodaje się ustę” 13a symbol 16a S, UR 

13a Ustalenia dla 

terenu o symbolu 

 

16 a S, UR 

(ark.10) 

Powierzchnia 1,02 ha 

 

1) Przeznaczenie 

terenu 

Teren magazynowo - skJadowy i usJugowyŁ 

2) Zagospodarowanie 

terenu 

i ksztaJtowanie 
zabudowy 

Projektowane obiekty magazynowe i usJugoweŁ 
a)Dozwolona lokalizacja zaplecza administracyjno - socjalnego. 

b)Wysoko`ć zabudowy do 5,0 m, dachy ”JaskieŁ 
c)Powierzchnia zabudowy do 50% powierzchni dziaJki, ”owierzchnia biologicznie czynna 
minimum 30%”owierzchni dziaJkiŁ 
d)Uciąwliwo`ć obiektów winna zamykać się w granicach dziaJkiŁ 
e)Zakaz zabudowy mieszkaniowej. 

f)Nieprzekraczalna linia zabudowy 20,0 m od drogi wojewódzkiej Ń3KŚźŁ 
g)Teren wymaga badaL hydrogeologicznychŁ 

3) Zasady i warunki 

”odziaJu 
nieruchomo`ci 

Wydzielenie terenu zgodnie z rysunkiem planu. 

4) Ustalenia 

komunikacyjne 

a)ObsJuga terenu z ”rojektowanej drogi wewnętrznej odchodzącej od drogi KŚW -obszar III 

przez teren o symbolu 75 RZ. Dozwolony jeden wjazd na teren. 

b)Zakaz wjazdu z drogi wojewódzkiej Ń3 KŚź 

c)Na terenie dziaJki za”ewnić minimum jedno miejsce ”arkingowe na trzech zatrudnionychŁ 
5) Ustalenia 

w zakresie 

ochrony 

`rodowiska 
przyrodniczego 

i kulturowego 

a)W”rowadzić zieleL w strefy zagrowenia ruchami masowymiŁ 
b)Teren znajduje się w strefie ｭCｬ lotniska - obowiązują ustalenia zawarte w rozdziale II § 7. 

c)źakaz realizacji obiektów szkodliwych dla `rodowiskaŁ 

6) Ustalenia 

w zakresie 

infrastruktury 

technicznej 

Teren wymaga uzbrojenia w sieci i urządzenia infrastruktury technicznej i ”odJączenia do sieci 
miejskiejŁ_cieki deszczowe wymagają ”odczyszczenia na terenie dziaJkiŁ 

 

§ 4. Na rysunku ”lanu stanowiącym zaJącznik nr 1 ark. 10; 13 do uchwaJy o której mowa w § 1 

ust. 1 w”rowadza się nastę”ujące zmiany: 

1) na ark. 10; 13 - wydziela się teren ”od funkcję magazynową i usJug rzemiosJa o symbolu 16a S,UR 

z terenu oznaczonego w planie symbolem 31 RZ - w granicach okre`lonych na rysunku zmiany planu. 

§ 5. Śokonuje się zmiany przeznaczenia gruntów rolnych ”ochodzenia mineralnego na cele nierolni-

cze, Jącznie w ilo`ci 1,02 ha w tym: 

1) grunty rolne klasy RIVa 0,15 ha, 

2) grunty rolne klasy RIVb 0,12 ha 

3) grunty rolne klasy RV 0,07ha 

4) uwytki zielone klasy PsIV 0,29 ha 

5) uwytki zielone klasy IV 0,39 ha 
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§ 6. Ustala się stawki ”rocentowe, z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o których mowa 

w art. 36 ust. 4 ustawy 

1) dla zabudowy mieszkaniowej z usJugami MN,U - 30% 

2) dla przemysJu, skJadów i rzemiosJa P, S, UR - 30%. 

§ 7. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w obszarze I, (obręb 001, 002, 004), uchwa-

lony uchwaJą Nr VI/36/07 z dnia 27 marca 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 58, 

poz. 930 z dnia 18 maja 2007 r.) zachowuje swoją moc, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych niniej-

szą uchwaJąŁ 

§ 8. Wykonanie niniejszej uchwaJy ”owierza się Burmistrzowi Miasta _widwinŁ 

§ 9. 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 miasta _widwinaŁ 

 

 Przewodniczący Rady 

 

Roman ArtyLski 
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źaJącznik nr 1 

do uchwaJy Nr XLII/293/2010 

Rady Miasta _widwin 

z dnia 26 kwietnia 2010 r. 
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źaJącznik nr 2 

do uchwaJy Nr XLII/293/2010 

Rady Miasta _widwin 

z dnia 26 kwietnia 2010 r. 
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źaJącznik nr 3 

do uchwaJy Nr XLII/293/2010 

Rady Miasta _widwin 

z dnia 26 kwietnia 2010 r. 

ROźSTRźŹGNIĘCIś W SPRAWIś RśALIźACJI źAŚAK Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY 

TECHNICZNEJ ORAZ ZASAD ICH FINANSOWANIA 

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), zadania wJasne gminy. 

Tereny zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze I - obręb 004 miasta 

_widwin o symbolach: 16 S,UR i 16a S,UR, dla których dokonuje zmiany ustaleL szczegóJowych, objęte 
są ustaleniami obsJugi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej, planowanej na mocy uchwaJy 
Nr VI/36/07 Rady Miasta _widwin z dnia 27 marca 2007 r. 

Niniejsza zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze I - obręb 004 miasta 

_widwin nie s”owoduje konieczno`ci realizacji zadaL z zakresu infrastruktury technicznej i nie wymaga 

finansowania inwestycji w tym zakresie. 

 

 

 

źaJącznik nr 4 

do uchwaJy Nr XLII/293/2010 

Rady Miasta _widwin 

z dnia 26 kwietnia 2010 r. 

ROźSTRźŹGNIĘCIś O SPOSOBIś ROźPATRźśNIA UWAG WNIśSIONŹCH ŚO PROJśKTU 
ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

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

(Dz. U. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i 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 2007 r. Nr 127, poz. 880; 

z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413) oraz art. 54 ust. 2 i 3, art. 40 

ustawy z dnia 3 ”audziernika 2008 r. o udostę”nieniu informacji o `rodowisku i jego ochronie, udziale 

s”oJeczeLstwa w ochronie `rodowiska oraz o ocenach oddziaJywania na `rodowisko (Dz. U. Nr 199, 

poz. 1227) Rada Miasta _widwin rozstrzyga, co nastę”uje: 
Do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta _widwin - obszar I - 

obręb 004 wyJowonego do ”ublicznego wglądu wraz z ”rognozą oddziaJywania na `rodowisko, nie wnie-

siono uwag. 

Wobec ”owywszego, rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu jest bezprzedmiotowe. 
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UCHWAIA NR XLII/294/10 

 RAŚŹ MIASTA _WIŚWIN 

 z dnia 26 kwietnia 2010 r. 

zmieniająca uchwaJę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

w obszarze III - obręb ŃŃ7 miasta _widwinŁ 

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

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


