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2Ł Obowiązkowy tygodniowy wymiar zajęć dydaktycznych, wychowawczych i o”iekuLczych na-

uczycieli, o których mowa w ustŁ 1 ustala się wedJug nastę”ujących norm: 

L”Ł Stanowisko kierownicze Tygodniowa liczba obowiązkowego wymiaru zajęć 

1Ł Śyrektor szkoJy, kawdego ty”u liczącej:  
 a) do 6 oddziaJów 7 
 b) od 7 do 11 oddziaJów  6 
 c) ”owywej 12 oddziaJów  5 

3Ł Wymiar godzin ustalony zgodnie z ustŁ 2 odnosi się równiew do nauczycieli zajmujących stanowi-
ska kierownicze w zastę”stwie nauczycieli, którym ”owierzono te stanowiska, z tym we obowiązuje on 
tych nauczycieli od ”ierwszego dnia miesiąca nastę”ującego ”o miesiącu, w którym zlecono nauczycielo-
wi zastę”stwoŁ 

§ 3Ł Okre`la się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczyciela zatrudnionego na stano-
wisku ”edagoga w wymiarze 24 godzinyŁ 

§ 4Ł Wykonanie uchwaJy ”owierza się Wójtowi Gminy _widwinŁ 

§ 5Ł UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 14 dni od dnia ogJoszenia w Śzienniku Urzędowym Woje-
wództwa źachodnio”omorskiego z mocą obowiązującą od 1 wrze`nia 2009 rŁ 

PRźśWOŚNICźĄCŹ RAŚŹ 
 

Kazimierz Lechocki 

PozŁ ń5ń4 
 

UCHWAIA NR XXIIIł247ł2ŃŃ9 
Rady Gminy Widuchowa 
z dnia 28 maja 2ŃŃ9 rŁ 

 
w s”rawie uchwalenia miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego obejmującego 

czę`ć miejscowo`ci Widuchowa ”omiędzy ulŁ Krasickiego, TatrzaLską, a rzeką Odrą, 
”oJowonego w obrębach Widuchowa ń i 2Ł 

 Na ”odstawie artŁ 18 ustŁ 2 ”kt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 rŁ o samorządzie gminnym (ŚzŁ UŁ 
ź 2001 rŁ Nr 142, ”ozŁ 1591, zmiany: ŚzŁ UŁ z 2002 rŁ Nr 23, ”ozŁ 220, Nr 62, ”ozŁ 558, Nr 113, 
”ozŁ 984, Nr 153, ”ozŁ 1271 i Nr 214, ”ozŁ 1806; z 2003 rŁ Nr 80, ”ozŁ 717 i Nr 162, ”ozŁ 1568; 
z 2004 rŁ Nr 102, ”ozŁ 1055 i Nr 116, ”ozŁ 1203; z 2005 rŁ Nr 172, ”ozŁ 1441 i Nr 175, ”ozŁ 1457; 
z 2006 rŁ Nr 17, ”ozŁ 128 i Nr 181, ”ozŁ 1337; z 2007 rŁ Nr 48, ”ozŁ 327, Nr 138, ”ozŁ 974 i Nr 173, 
”ozŁ 1218; z 2008 rŁ Nr 180, ”ozŁ 1111 i Nr 223, ”ozŁ 1458; z 2009 rŁ Nr 52, ”ozŁ 420) oraz artŁ 20 
ustŁ 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 rŁ o ”lanowaniu i zagos”odarowaniu ”rzestrzennym (ŚzŁ UŁ z 2003 rŁ 
Nr 80, ”ozŁ 717, zmiany: ŚzŁ UŁ z 2004 rŁ Nr 6, ”ozŁ 41 i Nr 141, ”ozŁ 1492; z 2005 rŁ Nr 113, ”ozŁ 954 
i Nr 130, ”ozŁ 1087; z 2006 rŁ Nr 45, ”ozŁ 319 i Nr 225, ”ozŁ 1635; z 2007 rŁ Nr 127, ”ozŁ 880; z 2008 rŁ 
Nr 199, ”ozŁ 1227, Nr 201, ”ozŁ 1237, Nr 220, ”ozŁ 1413), Rada Gminy Widuchowa uchwala, co nastę”uje: 

§ ńŁ 1Ł źgodnie z uchwaJą Nr XXVIIIł254ł2005 Rady Gminy Widuchowa z dnia 28 ”audziernika 2005 rŁ 
w s”rawie ”rzystą”ienia do s”orządzenia miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego obejmu-
jącego czę`ć miejscowo`ci Widuchowa ”omiędzy ulŁ Krasickiego, TatrzaLską, a rzeką Odrą, ”oJowonego 
w obrębach Widuchowa 1 i 2, ”o stwierdzeniu zgodno`ci z ustaleniami Studium uwarunkowaL i kierun-
ków zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy Widuchowa ”rzyjętym uchwaJą Nr XXXł308ł98 Rady Gmi-
ny Widuchowa z dnia 18 czerwca 1998 rŁ, zmienionym uchwaJą Nr Vł48ł2003 rŁ Rady Gminy Widucho-
wa z dnia 23 kwietnia 2003 rŁ, uchwaJą Nr XXVIIIł249ł2005 Rady Gminy Widuchowa z dnia 28 ”au-
dziernika 2005 rŁ oraz uchwaJą Nr XVIł170ł2008 Rady Gminy Widuchowa z dnia 16 wrze`nia 2008 rŁ, 
uchwala się miejscowy ”lan zagos”odarowania ”rzestrzennego obejmujący czę`ć miejscowo`ci Widu-
chowa ”omiędzy ulŁ Krasickiego, TatrzaLską, a rzeką Odrą, ”oJowony w obrębach Widuchowa 1 i 2, zwany 
dalej ｭ”lanemｬŁ 
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2Ł Plan obejmuje teren o Jącznej ”owierzchni 54,947 ha, którego granice oznaczono na rysunku 

w skali 1:1000, stanowiącym zaJącznik do niniejszej uchwaJyŁ 

3Ł Integralnymi czę`ciami ”lanu miejscowego są nastę”ujące zaJączniki do uchwaJy: 

1) zaJącznik nr 1 - rysunek ”lanu w skali 1:1000; 
2) zaJącznik nr 2 - wyrys ze Studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego gmi-

ny Widuchowa dla obszaru objętego niniejszym ”lanem, `wiadczący o zgodno`ci rozwiązaL ”lanu ze 
studium; 

3) zaJącznik nr 3 - rozstrzygnięcie o s”osobie roz”atrzenia uwag wniesionych do ”rojektu ”lanu; 
4) zaJącznik nr 4 - rozstrzygnięcie o s”osobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

które nalewą do zadaL wJasnych gminy oraz zasad ich finansowaniaŁ 

4Ł Przedmiotem ”lanu jest ”rzeznaczenie terenów ”od rozwój budownictwa mieszkaniowego oraz 
funkcji ”rodukcyjnych, skJadów i magazynów wraz z zielenią i infrastrukturą towarzyszącą oraz okre`lenie 
”rzeznaczenia i zasad zagos”odarowania istniejących terenów zabudowanychŁ 

RozdziaJ ń 
źasady konstrukcji ”lanu 

§ 2Ł 1Ł Obszar objęty ”lanem ”odzielony zostaJ na tereny elementarne o równych funkcjach lub rów-
nych zasadach zagos”odarowania, okre`lonych liniami rozgraniczającymi, dla których ustala się ”rzezna-
czenie, zasady zabudowy i zagos”odarowania terenu: 

1) kawdy teren elementarny oznaczono na rysunku ”lanu - zaJączniku graficznym oraz w tek`cie ”lanu 
identyfikatorem cyfrowo - literowym; liczba oznacza kolejny numer terenu, symbol literowy oznacza 
funkcję terenu lub klasyfikację funkcjonalną drogi; 

2) ustalenia ”lanu formuJowane są na dwóch ”oziomach - ogólnym i szczegóJowym; ustalenia ogólne 
obowiązują na caJym obszarze objętym ”lanem, ustalenia szczegóJowe obowiązują na obszarze wJa-
`ciwego terenu elementarnego; 

3) dla wyodrębnionych terenów elementarnych ustalenia szczegóJowe s”orządzono w formie tabeli - 
ｭkarty terenuｬ oznaczonej symbolem terenu, zawierającej jego ”owierzchnię, segregując tre`ć ustaleL 
wg ustalonych gru”: 
a) ”rzeznaczenie terenu, 
b) ksztaJtowanie zabudowy i zagos”odarowanie terenu, 
c) zasady ”odziaJu terenu, 
d) ustalenia w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, 
e) ustalenia w zakresie ochrony `rodowiska, 
f) obsJuga komunikacyjna, 
g) ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej, 
h) stawka ”rocentowa sJuwąca naliczeniu o”Jaty z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ciŁ 

2Ł W obrębie terenu elementarnego wystę”ować mogą szczególne ograniczenia i wymogi z tytuJu: 

1) ochrony dóbr kultury - obiektów chronionych; wynikające z tego tytuJu rygory ustalono w § 7 niniej-
szej uchwaJy; informacje o ich wystę”owaniu zawarto w ｭkarcie terenuｬ wJa`ciwego terenu elemen-
tarnego, a obszary lub obiekty ”odlegające ochronie oznaczono na rysunku ”lanu; 

2) ochrony `rodowiska ”rzyrodniczego - wystę”owania obszarów i obiektów chronionych: s”ecjalnej 
ochrony ”taków ｭNatura 2000ｬ, siedlisk ”rzyrodniczych, stanowisk ro`lin objętych ochroną gatun-
kową, drzew ”ro”onowanych do objęcia ochroną oraz ”ro”onowanych form ochrony - s”ecjalnej 
ochrony siedlisk ｭNatura 2000ｬ, Park Krajobrazowy ｭWiduchowskie Buczyny i KrzywiLskie Ięgiｬ, 
Obszar Chronionego Krajobrazu ｭLasy nad Odrąｬ; wynikające z tego tytuJu rygory ustalono w § 8 ni-
niejszej uchwaJy; informacje o ich wystę”owaniu zawarto w ustaleniach szczegóJowych wJa`ciwego 
terenu elementarnego, a obszar, którego dotyczą oznaczono na rysunku ”lanu; 

3) ”oJowenia w strefie zagrowenie ”owodzią; wynikające z tego tytuJu rygory ustalono w § 10 niniejszej 
uchwaJy; informacje o ich wystę”owaniu zawarto w ustaleniach szczegóJowych wJa`ciwego terenu 
elementarnego, a zakres ich obowiązywania oznaczono na rysunku ”lanuŁ 
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3Ł PeJny tekst ustaleL dla okre`lonego obszaru zawiera ustalenia ogólne i szczegóJoweŁ 

4Ł Ustala się nastę”ujące zasady konstrukcji zaJącznika graficznego - rysunku ”lanu: 

1) rysunek ”lanu s”orządzono w skali 1:1000; 
2) kawde ustalenie ”rzedstawione na rysunku znajduje od”owiednie odwzorowanie w ustaleniu tekstowym; 
3) wszystkie symbole graficzne uwyte na rysunku ”lanu zostaJy obja`nione w legendzie; 
4) ”rzebiegi linii okre`lonych na rysunku ”lanu wyznaczają osie tych liniiŁ 

§ 3Ł Uwyte w ustaleniach szczegóJowych okre`lenia oznaczają: 

1) obowiązująca linia zabudowy - linia wyznaczająca ”oJowenie lica budynku mieszkalnego; do”uszczalne 
max 1,5-metrowe ”rzekroczenie linii kubaturowymi elementami elewacji o szeroko`ci do 25% jej sze-
roko`ci; jest jednocze`nie nie”rzekraczalną linią zabudowy towarzyszącej (garawe, budynki gos”odar-
cze, oranwerie it”Ł); 

2) nie”rzekraczalna linia zabudowy - linia ograniczająca obszar usytuowania budynku; dla budynków ist-
niejących lub ich czę`ci zlokalizowanych ”oza tym obszarem do”uszcza się ”rzebudowy i zmiany 
s”osobu uwytkowania lub inne roboty budowlane związane z ich modernizacją, bez ”owiększania ich 
kubatury; 

3) ”owierzchnia zabudowy - obszar wyznaczony ”rzez rzut skrajnego obrysu budynku ”owywej ”oziomu 
terenu w stanie wykoLczonym na ”Jaszczyznę ”oziomą, ”rzyjmując za ”odstawę obrys: 
ｦ ”arteru, jeweli jest on większy od obrysu `cian fundamentowych albo 
ｦ `cian fundamentowych, jeweli na ”oziomie terenu jest on większy od obrysu ”arteru; 

 do ”owierzchni zabudowy wlicza się ”owierzchnie takich elementów budynku jak: ”rze`wity, ”rzej-
`cia i ”rzejazdy (bramy), ganki, loggie wgJębne (cofnięte) i loggio-balkony ”rzystawiane, werandy 
otwarte i oszklone oraz ”rzybudowane szklarnie (ogrody zimowe), garawe lub wiaty garawowe - sta-
nowiące integralną czę`ć budynku; 

 do ”owierzchni zabudowy nie wlicza się ”owierzchni schodów, ”ochylni i ram” zewnętrznych, stu-
dzienek ”rzy okienkach ”iwnicznych, osJon ”rzeciwsJonecznych, daszków, oka”ów dachowych, 
a takwe basenów otwartych i sztucznych oczek wodnych; 

4) wysoko`ć zabudowy - wysoko`ć liczoną od najwywszego ”oziomu terenu ”rzy budynku do kalenicy; 
5) szeroko`ć `ciany frontowej - szeroko`ć budynku mieszkalnego wzdJuw oznaczonej kalenicy, niezalew-

nie od usytuowania budynku na dziaJce, ustalana dla nowej zabudowy; 
6) szeroko`ć `ciany szczytowej - szeroko`ć `ciany budynku mieszkalnego ”rosto”adJej do oznaczonej 

kalenicy, ustalana dla nowej zabudowy; 
7) zakJady ”rodukcyjne, bazy, skJady i magazyny - dziaJalno`ć mogąca wymagać s”orządzenia ra”ortu 

o oddziaJywaniu ”rzedsięwzięcia na `rodowisko; 
8) usJugi nieuciąwliwe - dziaJalno`ć usJugowa nie wymagająca s”orządzenia ra”ortu o oddziaJywaniu 

”rzedsięwzięcia na `rodowisko; 
9) zieleL kom”onowana - ukJad ”rzestrzenny drzew, krzewów i ”owierzchni trawiastych oraz trwaJych, 

gJównych elementów wy”osawenia ”arkowego (n”Ł baseny i stawy, obiekty maJej architektury)Ł 

RozdziaJ 2 
Ustalenia ogólne 

§ 4Ł Ustala się ”rzeznaczenie terenów elementarnych wyznaczonych liniami rozgraniczającymi i ozna-
czonych nastę”ującymi symbolami, zgodnie z rysunkiem ”lanu: 

1) tereny zabudowy: 
a) mieszkaniowej jednorodzinnej - MN, 
b) mieszkaniowej jednorodzinnej z do”uszczeniem usJug nieuciąwliwych - MNU, 
c) usJugowej - U, 
d) obiektów ”rodukcyjnych, baz, skJadów, magazynów, usJug - P, 
e) infrastruktury technicznej: 

ｦ elektroenergetyki - ś, 
ｦ obiektów i urządzeL kanalizacji - K, 



Śziennik Urzędowy 
Województwa źachodnio”omorskiego Nr 58 ｦ 10337 ｦ PozŁ 1514

 
f) tereny komunikacji: 

ｦ drogi ”ubliczne klasy lokalnej - KŚL, 
ｦ drogi ”ubliczne klasy dojazdowej - KŚŚ, 
ｦ bulwar - KB, 
ｦ ciągi ”ieszo - jezdne - KPJ, 
ｦ drogi wewnętrzne - KŚW, 
ｦ ciągi ”iesze - KP; 

2) tereny niezabudowane: 
a) tereny rolnicze - Rź, 
b) lasy - źL, 
c) tereny zieleni ”arkowej - źP, 
d) tereny wód ”owierzchniowych - WŁ 

§ 5Ł Ustala się ”odstawowe zasady dotyczące zabudowy i zagos”odarowania terenów: 

1Ł Na terenach dziaJek, ”oza zabudową ”odstawową, której cechy okre`la się w ustaleniach szczegó-
Jowych i w ramach ustalonej ”owierzchni zabudowy, do”uszcza się lokalizację zabudowy towarzyszącej - 
wolnostojących garawy i budynków gos”odarczych na dziaJkach w zabudowie mieszkaniowej oraz budyn-
ków ”omocniczych w zabudowie ”rodukcyjnej, skJadowej i magazynowej, o nastę”ujących ”arametrach: 

a) wysoko`ć zabudowy do 6,5 m do kalenicy, 
b) dachy symetryczne, 2-s”adowe, o kątach nachylenia ”oJaci 30÷35°Ł 

2Ł Śo”uszcza się dobudowane garawe do budynków mieszkalnych, z dachem ”Jaskim wykorzysta-
nym jako taras 2-giej kondygnacjiŁ 

3Ł Przy zagos”odarowaniu dziaJek obowiązuje: 

1) zakaz lokalizacji obiektów tymczasowych, nietrwaJych, blaszanych, kontenerowych, z wyjątkiem 
obiektów ty”owych dla rodzaju ”rowadzonej dziaJalno`ci gos”odarczej; 

2) zakaz realizacji ogrodzeL z ”refabrykowanych ”rzęseJ betonowych; 
3) na terenach ”arcel do”uszcza się realizację obiektów maJej architektury, tjŁ altan, ”ergoli, basenów 

dekoracyjnych, it”Ł; 
4) obowiązuje ”rzystosowanie obiektów usJugowych i rozwiązaL komunikacyjnych do ”otrzeb osób nie-

”eJnos”rawnych; 
5) ustala się nastę”ujące zasady dotyczące no`ników reklamowych: 

a) zakaz lokalizowania wielko”owierzchniowych (”owywej 2,5 m2 ”owierzchni reklamowej) samo-
dzielnych, wolnostojących lub wbudowanych reklam, 

b) reklamowe i informacyjne oznakowanie wJasnej dziaJalno`ci gos”odarczej do”uszcza się wyJącznie 
w formie szyldów umieszczanych na elewacji frontowej oraz jako wolnostojące ”rzed budynkiem; 

6) ze względu na ochronę warto`ci krajobrazowych ustala się konieczno`ć nasadzeL drzew na szczytach 
wzniesieLŁ 

4Ł Na terenach ”rzylegJych do rzeki Odry do”uszcza się wykonywanie robót oraz lokalizację obiektów 
i urządzeL bez”o`rednio związanych z utrzymaniem i ”o”rawą ”arametrów `ródlądowej drogi wodnejŁ 

§ 6Ł Ustala się zasady ”odziaJu terenu: 

1) zasadę ”odziaJu terenów na dziaJki okre`lono na rysunku ”lanu; do”uszcza się 5-% tolerancję szero-
ko`ci frontu, 5-stŁ tolerancję kąta ”oJowenia granic, 5-% tolerancję ”owierzchni dziaJki; 

2) ustala się zakaz dokonywania ”odziaJów i wydzielania nowych dziaJek wynikających z ”otrzeb: 
a) istniejącego zagos”odarowania tymczasowego, 
b) lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych; 

3) ustalone w kartach terenów minimalne wielko`ci wydzielanych dziaJek oraz minimalne szeroko`ci ich 
frontów nie dotyczą: 
a) ”odziaJów niezbędnych dla realizacji i eks”loatacji urządzeL infrastruktury technicznej, gdy ko-

nieczno`ć ich wykonania wynika z dalszych o”racowaL szczegóJowych, 
b) dziaJek wydzielonych w celu ”rzyJączenia do nieruchomo`ci sąsiedniejŁ 
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§ 7Ł Ustala się zasady dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkówŁ 

Na terenie objętym ”lanem znajdują się budynki mieszkalne o warto`ci kulturowej (ulŁ TatrzaLska nr 21 
i nr 22), wobec których obowiązuje: 

1) zachowanie uksztaJtowania bryJy budynku - gabarytów i ksztaJtu dachu, materiaJu budowlanego, ”o-
krycia, kom”ozycji elewacji i zewnętrznego detalu architektonicznego; 

2) stosowanie tradycyjnych materiaJów budowlanych ”rzy wymianach zniszczonych elementów oraz 
ustalenie ”ierwotnej kolorystyki `cian zewnętrznych; 

3) ws”óJdziaJanie z wJa`ciwym organem dsŁ ochrony zabytków w ”rzy”adku ”odjęcia ”rac mających 
w”Jyw na zewnętrzną formę obiektu; 

4) zawiadomienie wJa`ciwego organu dsŁ ochrony zabytków o konieczno`ci rozbiórki obiektu (”o uzy-
skaniu orzeczenia o jego zJym stanie technicznym), z obowiązkiem s”orządzenia jego inwentaryzacji 
budowlanej, w tym fotograficznejŁ 

§ 8Ł Ustala się zasady ochrony `rodowiskaŁ 

1Ł Ustala się zasadę realizację systemu gos”odarki wodno-`ciekowej o wysokim sto”niu s”rawno`ci, 
dziaJającej w ramach rozwiązaL systemowych gminyŁ 

2Ł Gos”odarka od”adami w o”arciu o funkcjonujący w gminie system, z uwzględnieniem selektywnej 
gos”odarki od”adamiŁ 

3Ł Śo”uszczalne zao”atrzenie w cie”Jo, z eliminacją ”aliw ”owodujących ”rzekroczenie do”uszczal-
nych norm zanieczyszczenia ”owietrzaŁ 

4Ł źe względu na ”oJowenie terenu objętego ”lanem w s”ecjalnym obszarze ochrony ”taków Natura 
2000 (SOO) PLB 320003 ｭŚolina Śolnej Odryｬ oraz ”lanowanym obszarze PLH 320037 ｭŚolna Odraｬ,  
na obszarze o”racowania zabronione są dziaJania, które mogą w”Jynąć negatywnie na gatunki, dla ochro-
ny których obszar zostaJ wyznaczony, zgodnie z ”rze”isami dotŁ ochrony ”rzyrodyŁ 

5Ł Ustala się zakaz realizacji ”rzedsięwzięć i obiektów stwarzających techniczne bariery dla ”rzelo-
tów ”takówŁ 

6Ł Na obszarze o”racowania wystę”ują ”rawnie chronione siedliska ”rzyrodnicze: 

1) suche `ródlądowe murawy na”iaskowe; 
2) grąd subatlantycki; 
3) lasy Jęgowe i nadrzeczne zaro`la wierzboweŁ 

Śla siedlisk objętych ochroną obowiązują ograniczenia wynikające z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 rŁ 
o ochronie ”rzyrody lub innych aktualnie obowiązujących ”rze”isów, w związku z czym w ich obrębie 
obowiązuje bezwzględne ws”óJdziaJanie z organem wJa`ciwym do s”raw ochrony `rodowiska w zakresie 
zagos”odarowania terenu, wycinania drzew i krzewów, wznoszenia obiektów, urządzeL i instalacji oraz 
wykonywania ”rac i dziaJaL mogących ”rowadzić do ich ”rzeksztaJcenia oraz niszczeniaŁ 

7Ł Ustala się zachowanie stanowisk ro`lin objętych czę`ciowa ochroną gatunkową - kocanki ”iasko-
wejŁ W ”rzy”adku koniecznym likwidacji stanowiska obowiązuje kom”ensacja ”rzyrodnicza ”rzy ws”óJ-
dziaJaniu z organem wJa`ciwym do s”raw ochrony `rodowiskaŁ 

8Ł źe względu na warto`ć biocenotyczną w stanie naturalnym ”ozostawia się `ród”olną enklawę zie-
leni le`nej w `rodkowej czę`ci obszaru o”racowaniaŁ 

9Ł Ustala się ochronę ”rzed wycinką drzew i krzewów mających znaczenie jako bioto”y dla okre`lo-
nej fauny, stabilizujące skar”y oraz ”rzeciwdziaJające erozji, jak tew ”orastających strefę brzegową rzeki 
Odry i drzew ”orastających ”obocza dróg; ich wycinka mowe nastą”ić wyJącznie w ”rzy”adkach szcze-
gólnie uzasadnionych niezbędnym zagos”odarowaniem terenu oraz zagrowenia bez”ieczeLstwaŁ 

10Ł Na obszarze ”lanu wskazuje się granice ”ro”onowanych form ochrony ”rzyrody: 

1) Park Krajobrazowy ｭWiduchowskie Buczyny i KrzywiLskie Ięgiｬ; 
2) Obszar Chronionego Krajobrazu ｭLasy nad OdrąｬŁ 

Obszary te do zachowania w stanie naturalnymŁ 
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11Ł Ustala się zakaz realizacji ”rzedsięwzięć i obiektów wywierających negatywny w”Jyw na ekosys-

tem rzeki Odry, w tym ”ogarszające warunki rozwoju szaty ro`linnej oraz bytowania i rozrodu fauny zwią-
zanej z tym `rodowiskiem, z wyjątkiem ”rzy”adków szczególnie uzasadnionych niezbędnym zagos”oda-
rowaniem terenu oraz zagrowenia bez”ieczeLstwaŁ 

12Ł Pro”onuje się objęcie ochroną ”omnikową dębu szy”uJkowego rosnącego na skar”ie w ”JnŁ-zachŁ 
czę`ci obszaru o”racowania - w obrębie terenu 26 źPŁ 

13Ł W zagos”odarowaniu terenów ustala się zakaz stosowania w nasadzeniach obcych geograficznie 
oraz inwazyjnych gatunków drzew i krzewówŁ 

§ 9Ł Ustala się zasady obsJugi komunikacyjnej: 

1Ł Powiązanie ”rojektowanego ukJadu komunikacyjnego terenów objętych niniejszym ”lanem z siecią 
dróg zewnętrznych - drogą krajową nr 31 (ulŁ TatrzaLska) odbywa się ”o”rzez drogi lokalne: ”rojektowa-
ną drogę 01 KŚL i ulicę Krasickiego, której ”oszerzenie znajdujące się w obszarze ”lanu oznaczono sym-
bolem 02 KŚLŁ 

2Ł Ustala się nastę”ujące minimalne wskauniki ilo`ci miejsc ”ostojowych: 

a) budynki mieszkalne jednorodzinne - 2 mŁ”ŁłdziaJkę, niezalewnie od miejsc garawowych, 
b) obiekty handlowe i usJugowe - 1 mŁ ”Łł25 m2 ”owierzchni uwytkowej lokalu, 
c) ”lace skJadowe, magazyny, hurtownie - 1 mŁ”Łł2 zatrudnionych, 
d) ”rzychodnie i gabinety lekarskie, kancelarie, it”Ł - 1 mŁ”Łł1 gabinet, 
e) ”rzedszkola i miejsca ”obytu dziennego dla dzieci - 1 mŁ”Łł30 dzieci, nie mniej niw 3 mŁ”, 
f) zakJady i rzemiosJo ”rodukcyjne - 1 mŁ”Łł3 zatrudnionych, 
g) warsztaty mechaniki ”ojazdowej - 3 mŁ”Łł1 stanowisko na”rawcze, 
h) myjnie samochodowe - 3 mŁ”Łł1 stanowisko myciaŁ 

§ ńŃŁ Ustala się zasady obsJugi w zakresie infrastruktury technicznej: 

1Ł źao”atrzenie w wodę z ujęcia komunalnego w Widuchowej: 

1) zao”atrzenie w wodę w systemie zbiorowego zao”atrzenia istniejącą magistralą wodociągową, z roz-
”rowadzeniem istniejącą i ”rojektowaną siecią wodociągową; 

2) do”uszcza się ”rzebudowę istniejących sieci uwzględniającą inne `rednice i nowe materiaJy; 
3) sieć wodociągową ”rowadzić w liniach rozgraniczenia ulic oraz w liniach rozgraniczających ciągów 

”ieszych; 
4) za”ewnienie zao”atrzenia w wodę w warunkach s”ecjalnych ze studni awaryjnych nalewy ”o”rzedzić 

roz”oznaniem hydrogeologicznym; 
5) zao”atrzenie w wodę na cele ”rzeciw”owarowe - z hydrantów ulicznych zamontowanych na komu-

nalnej sieci wodociągowej oraz z rzeki OdryŁ 

2Ł Od”rowadzenie `cieków sanitarnych do komunalnej oczyszczalni `cieków w Widuchowej wyJącz-
nie ”o”rzez istniejący i ”lanowany system kanalizacji grawitacyjno-ci`nieniowej: 

1) istniejące na obszarze o”racowania ”rze”om”ownie `cieków do zachowania z mowliwo`cią ich ”rze-
budowy; 

2) do”uszcza się ”rzebudowę istniejących sieci uwzględniającą inne `rednice i nowe materiaJy; 
3) sieci kanalizacyjne ”rowadzić w liniach rozgraniczenia ulic i ciągów ”ieszych; 
4) fragmenty istniejącej sieci kanalizacyjnej, kolidujące z ustaleniami niniejszego ”lanu, wymagają ”rze-

Jowenia w s”osób zgodny z zasadami ”lanuŁ 

3Ł Od”rowadzenie wód o”adowych: 

1) z utwardzonych ”owierzchni komunikacyjnych istniejącym i ”rojektowanym systemem kanalizacji 
deszczowej do istniejącego rowu melioracyjnego i rzeki Odry ”o”rzez se”aratory i ”iaskowniki; 

2) z ”owierzchni dziaJek, w tym ”oJaci dachowych, do”uszcza się od”rowadzenie do gruntu ”o”rzez 
studnie chJonne; 

3) do”uszcza się ”rzebudowę istniejących sieci uwzględniającą inne `rednice i nowe materiaJyŁ 
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4Ł Usuwanie i unieszkodliwianie od”adów w obowiązującym systemie gos”odarki od”adami dla gmi-

ny Widuchowa, z selektywną zbiórką od”adów - wstę”ne segregowanie i gromadzenie w ”ojemnikach 
o rodzaju i wielko`ci od”owiedniej do zastosowaniaŁ 

5Ł źao”atrzenie w gaz: 

1) do czasu realizacji gazyfikacji gminy zao”atrzenie w gaz istniejące - gaz bez”rzewodowy; 
2) docelowo ”rzewiduje się gazyfikację miejscowo`ci Widuchowa `rednim ci`nieniem z ”lanowanej stacji 

redukcyjno - ”omiarowej Io, zlokalizowanej w rejonie mŁ Lubicz (”oza obszarem o”racowania): 
a) sieć rozdzielcza `redniego ci`nienia z zastosowaniem węzJów redukcyjnych na ”oszczególnych 

budynkach, 
b) sieci gazowe lokalizować w liniach rozgraniczenia ulic, ”oza jezdnią oraz ciągów ”ieszychŁ 

6Ł źao”atrzenie w cie”Jo z indywidualnych uródeJ cie”Ja, zasilanych ekologicznymi no`nikami energii 
(gaz ”rzewodowy, energia elektryczna, olej o”aJowy, inne), z zakazem stosowania ”aliw staJych - zakaz 
nie dotyczy kominków nie będących ”odstawowym uródJem cie”JaŁ 

7Ł źao”atrzenie w energię elektryczną: 

1) utrzymanie dotychczasowego s”osobu zao”atrzenia obiektów istniejących; 
2) do”uszcza się mowliwo`ć ”rzebudowy istniejącej stacji transformatorowej 15ł0,4 kV; 
3) do”uszcza się ”rzebudowę (skablowanie) istniejących linii na”owietrznych 0,4 kV; 
4) zasilanie ”rojektowanych obiektów rozdzielczą siecią kablową niskiego na”ięcia z ”rojektowanych 

i istniejących stacji transformatorowych na obszarze objętym ”lanem i ”oza nim; 
5) odcinek istniejącej elektroenergetycznej linii na”owietrznej 15 kV, kolidujący z ”lanowanym zagos”o-

darowaniem terenu - do skablowania; 
6) elektroenergetyczne sieci kablowe lokalizować w liniach rozgraniczenia ulic, ”oza jezdnią oraz w li-

niach rozgraniczenia ciągów ”ieszychŁ 

8Ł ObsJuga telekomunikacyjna obszaru o”racowania ”rzez centralę telefoniczną w Widuchowej: 

1) istniejące na obszarze o”racowania linie kablowe dalekosięwne do zachowania z mowliwo`cią ich 
”rzebudowy; 

2) ”rojektowane linie telekomunikacyjne wykonać jako linie kablowe; 
3) ”rojektowane telekomunikacyjne linie kablowe lokalizować w liniach rozgraniczenia ulic, ”oza jezdnią 

oraz w liniach rozgraniczenia ciągów ”ieszych; 
4) istniejąca na obszarze o”racowania stacja bazowa telefonii komórkowej do zachowaniaŁ 

§ ńńŁ Ustala się zasady zagos”odarowania wynikające z ”rze”isów odrębnychŁ 

Na obszarze narawonym na niebez”ieczeLstwo ”owodzi, ”oJowonym ”oniwej rzędnej + 3,14 m nŁ”ŁmŁ (H” - 1%), 
obowiązuje zakaz wznoszenia obiektów budowlanych oraz sadzenia drzew i krzewówŁ 

RozdziaJ 3 
Ustalenia szczegóJowe 

§ ń2Ł Śla terenów elementarnych okre`lonych na rysunku ”lanu obowiązują nastę”ujące ustalenia: 
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RozdziaJ 4 
Prze”isy koLcowe 

§ ń3Ł Na obszarze objętym niniejszą uchwaJą zmienia się ”rzeznaczenie 30,584 ha gruntów rolnych, 
w tym: 5,687 ha klŁ R IVa i RI Vb, 14,978 ha klŁ R V, 9,919 ha klŁ R VIŁ 

§ ń4Ł Śo czasu realizacji ustaleL niniejszej zmiany ”lanu do”uszcza się dotychczasowe zagos”odaro-
wanie terenówŁ 

§ ń5Ł Wykonanie niniejszej uchwaJy ”owierza się Wójtowi Gminy WiduchowaŁ 

§ ń6Ł UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 30 dni od dnia ogJoszenia jej w Śzienniku Urzędowym 
Województwa źachodnio”omorskiego oraz ”odlega ”ublikacji na stronie internetowej Gminy WiduchowaŁ 

PRźśWOŚNICźĄCA RAŚŹ 
 

Józefa Juzyszyn 
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źaJączniki do uchwaJy Nr XXIIIł247ł2009 

Rady Gminy Widuchowa 
z dnia 28 maja 2009 rŁ (”ozŁ 1514) 

źaJącznik nr ń 
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źaJącznik nr 2 
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źaJącznik nr 3 

Rozstrzygnięcie o s”osobie roz”atrzenia uwag wniesionych do ”rojektu ”lanu 

Na ”odstawie artŁ 20 ustŁ 1 ustawy z 27 marca 2003 rŁ o ”lanowaniu i zagos”odarowaniu ”rzestrzennym 
(ŚzŁ UŁ z 2003 rŁ Nr 80, ”ozŁ 717, zmiany: ŚzŁ UŁ z 2004 rŁ Nr 6, ”ozŁ 41 i Nr 141, ”ozŁ 1492; z 2005 rŁ 
Nr 113, ”ozŁ 954 i Nr 130, ”ozŁ 1087; z 2006 rŁ Nr 45, ”ozŁ 319 i Nr 225, ”ozŁ 1635; z 2007 rŁ Nr 127, 
”ozŁ 880; z 2008 rŁ Nr 199, ”ozŁ 1227, Nr 201, ”ozŁ 1237, Nr 220, ”ozŁ 1413), Rada Gminy Widucho-
wa uchwala, co nastę”uje: 

w związku z brakiem uwag do ”rojektu miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego dla terenu 
w obejmującego czę`ć miejscowo`ci Widuchowa ”omiędzy ulŁ Krasickiego, TatrzaLską, a rzeką Odrą, ”o-
Jowonego w obrębach Widuchowa 1 i 2, wyJowonego do ”ublicznego wglądu wraz z ”rognozą oddziaJywa-
nia na `rodowisko, nie rozstrzyga się o s”osobie ich roz”atrzeniaŁ 

źaJącznik nr 4 

Rozstrzygnięcie o s”osobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które nalewą do zadaL wJasnych gminy oraz zasad ich finansowania 

Na ”odstawie artŁ 20 ustŁ 1 ustawy z 27 marca 2003 rŁ o ”lanowaniu i zagos”odarowaniu ”rzestrzennym 
(ŚzŁ UŁ z 2003 rŁ Nr 80, ”ozŁ 717, zmiany: ŚzŁ UŁ z 2004 rŁ Nr 6, ”ozŁ 41 i Nr 141, ”ozŁ 1492; z 2005 rŁ 
Nr 113, ”ozŁ 954 i Nr 130, ”ozŁ 1087; z 2006 rŁ Nr 45, ”ozŁ 319 i Nr 225, ”ozŁ 1635; z 2007 rŁ Nr 127, 
”ozŁ 880; z 2008 rŁ Nr 199, ”ozŁ 1227, Nr 201, ”ozŁ 1237, Nr 220, ”ozŁ 1413), artŁ 7 ustŁ 1 ”kt 2 i 3 
ustawy z 8 marca 1990 rŁ o samorządzie gminnym (ŚzŁ UŁ z 2001 rŁ Nr 142, ”ozŁ 1591, zmiany: ŚzŁ UŁ 
z 2002 rŁ Nr 23, ”ozŁ 220, Nr 62, ”ozŁ 558, Nr 113, ”ozŁ 984, Nr 153, ”ozŁ 1271 i Nr 214, ”ozŁ 1806; 
z 2003 rŁ Nr 80, ”ozŁ 717 i Nr 162, ”ozŁ 1568; z 2004 rŁ Nr 102, ”ozŁ 1055 i Nr 116, ”ozŁ 1203; 
z 2005 rŁ Nr 172, ”ozŁ 1441 i Nr 175, ”ozŁ 1457; z 2006 rŁ Nr 17, ”ozŁ 128 i Nr 181, ”ozŁ 1337; 
z 2007 rŁ Nr 48, ”ozŁ 327, Nr 138, ”ozŁ 974 i Nr 173, ”ozŁ 1218; z 2008 rŁ Nr 180, ”ozŁ 1111 i Nr 223, 
”ozŁ 1458) oraz artŁ 167 ustŁ 2 ”kt 1 ustawy z 30 czerwca 2005 rŁ o finansach ”ublicznych (ŚzŁ UŁ 
z 2005 rŁ Nr 249, ”ozŁ 2104, Nr 169, ”ozŁ 1420) Rada Gminy Widuchowa uchwala, co nastę”uje: 

§ ńŁ 1Ł Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej sJuwące zas”okajaniu zbiorowych ”otrzeb 
mieszkaLców stanowi zgodnie z artŁ 7 ustŁ 1 ustawy z dnia 8 marca 1998 rŁ o samorządzie gminnym za-
dania wJasne gminyŁ 

2Ł Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, zaliczone do zadaL wJasnych gminy, za”isane 
w niniejszym ”lanie obejmują: 

1) drogi ”ubliczne; 
2) ”ubliczne ciągi ”iesze i ”ieszo - jezdne; 
3) sieci ”odziemnej infrastruktury technicznej; 
4) tereny urządzeL i obiektów technicznych - kanalizacyjnych - do”uszczalna modernizacja i rozbudowaŁ 

§ 2Ł Wykaz terenów elementarnych, w których za”isane zostaJy inwestycje nalewące do zadaL wJa-
snych gminy: 
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§ 3Ł O”is s”osobu realizacji inwestycji wskazanych w § 2: 

1Ł Realizacja inwestycji ”rzebiegać będzie zgodnie z obowiązującymi ”rze”isami, w tym mŁinŁ ustawą 
”rawo budowlane, ustawą o zamówieniach ”ublicznych, ustawą o samorządzie gminnym, ustawą o go-
s”odarce komunalnej i ustawą ”rawo ochrony `rodowiskaŁ 

2Ł S”osób realizacji inwestycji mowe ulegać modyfikacji wraz z dokonującym się ”ostę”em techniczno-
technologicznym, zgodnie z zasadą stosowania najle”szej dostę”nej techniki, o ile nie nastą”i naruszenie 
ustaleL ”lanuŁ 

§ 4Ł Finansowanie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych 
gminy, ujętych w niniejszym ”lanie ”odlega ”rze”isom ustawy z dnia 26 listo”ada 1998 rŁ o finansach 
”ublicznych (tekst jednolity ŚzŁ UŁ z 2003 rŁ Nr 15, ”ozŁ 148 z ”óuniejszymi zmianami), ”rzy czym: 

1) wydatki majątkowe gminy okre`li Rada Gminy ”ŁnŁ ｭWieloletni Plan Inwestycyjnyｬ; 
2) wydatki inwestycyjne finansowane z budwetu gminy ustala się w uchwale budwetowej; 
3) inwestycje, których okres realizacji ”rzekracza jeden rok budwetowy ujmowane są w wykazie stano-

wiącym zaJącznik do uchwaJy budwetowej, zwanym ｭWieloletnie ”rogramy inwestycyjneｬŁ 

§ 5Ł źadania w zakresie infrastruktury technicznej wskazane w § 2 finansowane będą z budwetu gminyŁ 

PozŁ ń5ń5 
 

UCHWAIA NR XXXł279łŃ9 
Rady Miejskiej w Cedyni 

z dnia ń6 czerwca 2ŃŃ9 rŁ 
 

w s”rawie zasad udzielania i rozmiaru obniwek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
nauczycielom, którym ”owierzono stanowiska kierownicze w szkoJach i ”rzedszkolu, 

”rowadzonych ”rzez gminę CedyniaŁ 

 Na ”odstawie artŁ 18 ustŁ 2 ”kt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 rŁ o samorządzie gminnym 
(ŚzŁ UŁ z 2001 rŁ Nr 142, ”ozŁ 1591;z 2002 rŁ Nr 23, ”ozŁ 220, Nr 62, ”ozŁ 558, Nr 113, ”ozŁ 984, 
Nr 153, ”ozŁ 1271, Nr 214, ”ozŁ 1806; z 2003 rŁ Nr 80, ”ozŁ 717, Nr 162, ”ozŁ 1568; z 2004 rŁ Nr 102, 
”ozŁ 1055, Nr 116, ”ozŁ 1203; z 2005 rŁ Nr 172, ”ozŁ 1441 i Nr 175, ”ozŁ 1457; z 2006 rŁ Nr 17, 
”ozŁ 128 i Nr 181, ”ozŁ 1337; z 2007 rŁ Nr 48, ”ozŁ 327, Nr 138, ”ozŁ 974, Nr 173, ”ozŁ 1218; 
z 2008 rŁ Nr 180, ”ozŁ 1111, Nr 223, ”ozŁ 1458; z 2009 rŁ Nr 52, ”ozŁ0420)) oraz artŁ 42 ustŁ 7 ”kt 2 
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 rŁ Karta Nauczyciela (ŚzŁ UŁ2006 rŁ Nr 97, ”ozŁ 674, Nr 170, ”ozŁ 1218, 
Nr 220, ”ozŁ 1600; z 2007 rŁ Nr 17, ”ozŁ 95, Nr 80, ”ozŁ 542, Nr 102, ”ozŁ 689, Nr 158, ”ozŁ 1130, 
Nr 176, ”ozŁ 1238, Nr 191, ”ozŁ 1369 i Nr 247, ”ozŁ 1821; z 2008 rŁ Nr 145, ”ozŁ 917; z 2009 rŁ Nr 1, 
”ozŁ 1) Rada Miejska w Cedyni uchwala, co nastę”uje: 


