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źaJącznik nr 3 

do uchwaJy Nr XLII/296/2010 

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 V - obręb 009 miasta 

_widwin o symbolach: 8MN,U, 10 MN,U, 42 MW,U, 50 MW,U, 69 MW,U, 108a U, dla których dokonuje 
zmiany ustaleL szczegóJowych, objęte są ustaleniami obsJugi w zakresie komunikacji i infrastruktury tech-

nicznej, planowanymi na mocy uchwaJy Nr XXXII/250/05 Rady Miasta _widwin z dnia 28 lipca 2005 r. 

Niniejsza zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze V - obręb 009 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/296/2010 

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 V - 

obręb 009 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/297/2010 

 RAŚŹ MIASTA _WIŚWIN 

 z dnia 26 kwietnia 2010 r. 

zmieniająca uchwaJę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

w obszarze VI - obręb Ńń2; 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; 
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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 XXVIIł219ł09 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 VI (obręb 012; 014) ”o stwierdzeniu zgodno`ci ze zmianą studium uwarunkowaL 

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 012; 014 obejmującą symbole planu: 

1) 55 MW,U (ul. NiedziaJkowskiego); 
2) 56 MW,U (ul. NiedziaJkowskiego); 
3) 82 UR,M (ul. veromskiego) 

4) 89 P, UR (ul. Podmiejska). 

2. Zmiana planu obejmuje: 

1) uzu”eJnienie ustaleL ogólnych dotyczących: 
a) zasad ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego (§ 5 ust. 1), 

b) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków (§ 7 ust. 1; 3) 

2) 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 55 MW, U - bez zmiany rysunku planu - ark. 12, 

b) ustalenia dotyczące zasad i warunków ”odziaJu nieruchomo`ci terenu oznaczonego w planie 

symbolem 56 MW, U - bez zmiany rysunku planu - ark. 12, 

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

w planie symbolem 82 UR, M - bez zmiany rysunku planu - ark. 10, 

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

w planie symbolem 89 P, UR - bez zmiany rysunku planu - ark. 5. 

§ 2. Integralną czę`cią niniejszej uchwaJy są: 

1) zaJącznik nr 1 - rysunek planu w skali 1: 1000 - arkusz 1, 5, 10, 12, 14, 

2) zaJącznik nr 2 - wyrys ze studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania przestrzennego 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. 

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

1. w § 5 ust. 1 dodaje się ”unkt 7 o brzmieniu: 

ｭDla projektowanej zabudowy jednorodzinnej o wysoko`ci od 7,50 do 9,00 m dozwolona zabudowa 

dwukondygnacyjnaｬ. 

2. w § 7 

1) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

ｭStrefy ochrony konserwatorskiej ustanowione niniejszym planemｬ, 
2) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

ｭObiekty chronione ustaleniami ”lanu, kwalifikujące się do w”isu do rejestru zabytkówｬ. 

3. w § 11 

1) ust. 40 symbol 55 MW,U otrzymuje brzmienie: 

40 Ustalenia dla terenu 

o symbolu 

55 MW, U ark.12) 

 

Powierzchnia 0,78 ha 

 

1) Przeznaczenie terenu Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej niskiej z usJugamiŁ 



Śziennik Urzędowy 

Województwa źachodnio”omorskiego Nr 53 ｦ 6189 ｦ Poz. 1078 

 

2) Zagospodarowanie terenu 

i ksztaJtowanie zabudowy 

Istniejąca zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna niska (bloki II i IV kondygnacje 

i kamieniczki) z wbudowanymi usJugami nieuciąwliwymi - do zachowania. 

a) źakaz lokalizacji usJug wolnostojącychŁ 
b)Śozwolona ”rzebudowa istniejącej nieczynnej hydroforni na usJugi nieuciąwliwe lub 

garawe w istniejących gabarytach budynkuŁ 
c) Likwidacja obiektów tymczasowych i substandardowych, zakaz budowy nowych. 

d) Śozwolona lokalizacja obiektów maJej architektury sJuwąca rekreacji i utrzymaniu 

”orządkuŁ 
3) Zasady i warunki ”odziaJu 

nieruchomo`ci 
Zakaz grodzenia i ”odziaJu terenuŁ 

4) Ustalenia komunikacyjne źachowuje się dotychczasowe dojazdy do terenu z ul. Krótkiej i Grodzkiej. 

5) Ustalenia w zakresie 

ochrony 

`rodowiska”rzyrodniczego 

i kulturowego 

a) Teren znajduje się w strefie WIII ochrony konserwatorskiej stanowiska 

archeologicznego i strefie ｭBｬ ochrony konserwatorskiej- obowiązują ustalenia ochrony 
konserwatorskiej zawarte w rozdziale II § 6. 

b) Budynki nr 5 i 6 przy ul. NiedziaJkowskiego znajdują się w ewidencji 

konserwatorskiej - obowiązują ustalenia: 
- zakaz zmiany bryJy: rozbudowy, nadbudowy, ”rzebudowy, 
- zakaz zmiany kom”ozycji budynków, 
- detal wystroju elewacji i ”odziaJy otworów do zachowania i odtworzenia, 

- ujednolicenie lokali usJugowych w parterach, 

- nie ustala się ograniczeL ada”tacji wnętrzŁ 
6) Ustalenia w zakresie 

infrastruktury technicznej 

Teren ”osiada ”eJne uzbrojenie w sieci i urządzenia infrastruktury technicznejŁ 

 

2) ust. 41 symbol 56 MW,U otrzymuje brzmienie: 

41. Ustalenia dla terenu o symbolu 

 

56 MW,U (ark.12 

 

Powierzchnia 0,38 ha 

 

1) Przeznaczenie terenu Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej `redniowysokiej z usJugamiŁ 
2) Zagospodarowanie terenu 

i ksztaJtowanie zabudowy 

Istniejąca zabudowa wielorodzinna (bloki V kondygnacji) i usJugi - nieuciąwliwe 
- do dalszego uwytkowaniaŁ źakaz rozbudowy 

3) Zasady i warunki ”odziaJu 
nieruchomo`ci 

źakaz ”odziaJu terenuŁ 

4) Ustalenia komunikacyjne Likwidacja przejazdu w ul. Ogrodowej z ”rzeznaczeniem na ciąg ”ieszyŁ 
ObsJuga terenu z ul. Grodzkiej i Wojska Polskiego. 

5) Ustalenia w zakresie ochrony 

`rodowiska”rzyrodniczego 

i kulturowego 

Teren znajduje się w strefie WIII ochrony konserwatorskiej stanowiska 

archeologicznego i strefie ｭBｬ ochrony konserwatorskiej - obowiązują ustalenia 
konserwatorskie zawarte w rozdziale II § 6. 

6) Ustalenia w zakresie infrastruktury 

technicznej 

Teren ”osiada ”eJne uzbrojenie w sieci i urządzenia infrastruktury technicznejŁ 

 

3) ust. 65 symbol 82 UR,M otrzymuje brzmienie: 

65 Ustalenia dla terenu 

o symbolu 

 

82 UR,M ark. 10) 

 

Powierzchnia 2,28ha 

 

1) Przeznaczenie terenu Teren zabudowy usJug rzemie`lniczych z mieszkaniami. 

2) Zagospodarowanie terenu 

i ksztaJtowanie zabudowy 

Projektowana zabudowa usJug rzemie`lniczych, dozwolona lokalizacja funkcji 
mieszkaniowej. 

a)Wysoko`ć zabudowy do 2 kondygnacji do 9,0 m od poziomu terenu do kalenicy 

dachu. 

b)Śla zabudowy mieszkaniowej dachy wysokie dwus”adowe, kąt nachylenia od 35 
d0 450.c)Powierzchnia zabudowy do 50% ”owierzchni dziaJki, ”owierzchnia 
biologicznie czynna min. 30% ”owierzchni dziaJkiŁ 
d)Linia zabudowy nieprzekraczalna - 10,0 m od ulicy S”ortowej, od ”ozostaJych ulic - 
5,0 m. 

e)Wykonać badania hydrogeologiczne, a z uwagi na wysoki ”oziom wód gruntowych, 
zaleca się realizację obiektów nie”od”iwniczonych 

3) Zasady i warunki ”odziaJu 
nieruchomo`ci 

a)Wielko`ć dziaJek minimum 1200 m2, front dziaJki minŁ 30,0 m. 

b)Mowliwo`ć Jączenia dziaJekŁ 
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4) Ustalenia komunikacyjne a)źa”ewnić 2 miejsca parkingowe dla zabudowy mieszkaniowej i 1 miejsce dla trzech 

zatrudnionych. 

b)obsJuga terenu z ulic veromskiego i Sportowej oraz projektowanej ulicy dojazdowej 

030 KDD. 

5) Ustalenia w zakresie 

ochrony 

`rodowiska”rzyrodniczego 

i kulturowego 

a)źakaz realizacji obiektów szkodliwych dla `rodowiskaŁ 
b)W ”rzy”adku lokalizacji obiektów uciąwliwych, nalewy wykonać ra”ort oddziaJywania 
inwestycji na `rodowiskoŁc)W”rowadzić zieleL izolacyjną wokóJ dziaJekŁ 

6) Ustalenia w zakresie 

infrastruktury technicznej 

a)Teren wymaga ”eJnego uzbrojenia w sieci i urządzenia infrastruktury technicznej 
i ”rzyJączenia do istniejących sieci miejskich. Wymagana budowa stacji 

transformatorowej 137Et - 15/04 kV. 

b)Przez teren ”rzechodzi wodociąg - do zachowania - zabudowa w odlegJo`ci minimum 
4,0 m. 

 

4) ust. 70 symbol 89 P,UR otrzymuje brzmienie: 

70. Ustalenia dla terenu 

o symbolu 

 

89 P, UR (ark. 5) 

 

Powierzchnia 1,36 ha 

 

1) Przeznaczenie terenu Teren produkcyjno- magazynowy i usJug rzemie`lniczychŁ 
2) Zagospodarowanie terenu 

i ksztaJtowanie zabudowy 

Istniejąca zabudowa ”rzemysJowa i usJugowa - do zachowania. 

a)Likwidacja funkcji mieszkaniowej. 

b)Dozwolona rozbudowa hal produkcyjnych i magazynowych - zakaz lokalizacji 

obiektów w korytarzu ekologicznym rzeki Galbeny (teren zalewowy). 

c)Wysoko`ć ”rojektowanych obiektów do ń2,0 m, dachy ”JaskieŁ 
d)Powierzchnia zabudowy do 6Ń% ”owierzchni caJej dziaJki, ”owierzchnia biologicznie 
czynna minimum 2Ń% ”owierzchni dziaJkiŁ 
e)Uciąwliwo`ć obiektów winna zamykać się w granicach dziaJkiŁ 

3) Zagospodarowanie terenu 

i ksztaJtowanie 
zabudowyZasady 

i warunki ”odziaJu 
nieruchomo`ci 

źakaz ”odziaJu i grodzenia terenu w korytarzu ekologicznym 

4) Ustalenia komunikacyjne a)źa”ewnić miejsca ”arkingowe na terenie dziaJki, ”rzyjmując 1 miejsce na trzech 

zatrudnionych. 

b)ObsJuga terenu z ulicy Podmiejskiej, zachować jeden wjazd na teren dziaJkiŁ 
5) Ustalenia w zakresie 

ochrony 

`rodowiska”rzyrodniczego 

i kulturowego 

a) źakaz lokalizacji obiektów szkodliwychŁ 
b)W ”rzy”adku lokalizacji obiektów uciąwliwych dla `rodowiska nalewy wykonać ra”ort 
oddziaJywania inwestycji na `rodowiskoŁ 
c)Teren w sąsiedztwie rzŁ Galbeny stanowi korytarz ekologiczny - zakaz zabudowy, 

teren zachować w dotychczasowym uwytkowaniu tjŁ tereny uwytków zielonych (Rź)Ł 
d)W”rowadzić zieleL izolacyjną wysoką od zabudowy mieszkaniowejŁ 

6) Ustalenia w zakresie 

infrastruktury technicznej 

Teren ”osiada ”eJne uzbrojenie w sieci i urządzenia infrastruktury technicznejŁ 

 

§ 4. Na rysunku ”lanu stanowiącym zaJącznik nr 1 arkŁ 5; 10; 12 do uchwaJy o którym mowa w § 1 

ust. 1 nie w”rowadza się zmian. 

§ 5. 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 MW,U - 30%, 

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

3) dla usJug rzemie`lniczych z mieszkaniami UR, M - 30% 

§ 6. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w obszarze VI, (obręb 012; 014) uchwalony 
uchwaJą Nr XXVII/219/05 z dnia 25 luty 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 27, poz. 569 

z dnia 4 kwietnia 2005 r.) oraz zmieniony uchwaJą Nr XIII/127/08 z dnia 27 luty 2008 (Dz. Urz. Woj. 

Zachodniopomorskiego Nr 40, poz. 866 z dnia 15 kwietnia 2008 r.) zachowuje swoją moc, z uwzględ-

nieniem zmian w”rowadzonych niniejszą uchwaJąŁ 
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§ 7. Wykonanie niniejszej uchwaJy ”owierza się Burmistrzowi Miasta _widwinŁ 

§ 8. 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/297/2010 

Rady Miasta _widwin 

z dnia 26 kwietnia 2010 r. 
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źaJącznik nr 2 

do uchwaJy Nr XLII/297/2010 

Rady Miasta _widwin 

z dnia 26 kwietnia 2010 r. 
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źaJącznik nr 3 

do uchwaJy Nr XLII/297/2010 

Rady Miasta _widwin 

z dnia 26 kwietnia 2010 r. 

ROZSTRźŹGNIĘCIś 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 VI - obręby 012 i 014 

miasta _widwin o symbolach 55MW,U, 56 MW,U, 82 UR,M i 89 P,UR, dla których dokonuje zmiany 

ustaleL szczegóJowych objęte są ustaleniami obsJugi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej, 

planowanymi na mocy uchwaJy Nr XXVII/219/05 Rady Miasta _widwin z dnia 25 lutego 2005 r. 

Niniejsza zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze VI - obręby 012 i 014 

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/297/2010 

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 VI - 

obręb 012, 014 wyJowonego do ”ublicznego wglądu wraz z ”rognozą oddziaJywania na `rodowisko, nie 

wniesiono uwag. 

Wobec ”owywszego, rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu jest bezprzedmiotowe. 
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UCHWAIA NR XLII/298/2010 

 RAŚŹ MIASTA _WIŚWIN 

 z dnia 26 kwietnia 2010 r. 

zmieniająca uchwaJę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

w obszarze VII - obręb Ńń3 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; 


