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UCHWAIA NR VIII/90/11 

 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE 

 z dnia 28 kwietnia 2011 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla terenu ”“J“w“neg“ w “brębie ge“dezyjnym WiseJka. 

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

przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492; 

z 2005 r. Nr 113, poz. 945, Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, Dz. U. 

z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413, Dz. U. z 2010 r. 

Nr 4, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 149, poz. 996, Nr 155, 

poz. 1043, Nr 130, poz. 871, Nr 32, poz. 159) Rada Miejska w Wolinie uchwala, c“ nastę”uje: 

ŚZIAI I 

PRZśPISY OGÓLNś 

R“zdziaJ ń 

ZAKRES REGULACJI 

§ 1. 1. Zgodnie z uchwaJą Nr XXIII/207/08 z dnia 4 marca 2008 r. w s”rawie ”rzystą”ienia d“ s”o-

rządzenia miejsc“weg“ ”lanu zag“s”“dar“wania ”rzestrzenneg“ terenu ”“J“w“neg“ w “brębie ge“dezyj-

nym WiseJka, stwierdzając zg“dn“`ć z ustaleniami Studium uwarunk“waL i kierunków zag“s”“dar“wania 
”rzestrzenneg“ gminy W“lin ”rzyjętym uchwaJą Nr XL/418/06 z dnia 20 ”audziernika 2006 r. uchwala się 
miejsc“wy ”lan zag“s”“dar“wania ”rzestrzenneg“ dla terenu ”“J“w“neg“ w “brębie ge“dezyjnym WiseJka, 
zwany dalej planem miejscowym. 

2. Plan miejscowy obejmuje obszar o Jącznej ”“wierzchni 1Ł3533 ha, któreg“ granice ustala rysunek 
planu miejscowego w skali 1:500, stan“wiący zaJącznik nr 1 d“ niniejszej uchwaJyŁ 

§ 2. Integralnymi czę`ciami ”lanu miejsc“weg“ są nastę”ujące zaJączniki d“ uchwaJy: 

1) zaJącznik nr 1 - rysunek planu miejscowego w skali 1:500, 

2) zaJącznik nr 2 - wyrys ze Studium uwarunk“waL i kierunków zag“s”“dar“wania ”rzestrzenneg“ gmi-

ny Wolin w skali 1:10000, 

3) zaJącznik nr 3 - r“zstrzygnięcie Rady Miejskiej w Wolinie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu 

planu, 

4) zaJącznik nr 4 - r“zstrzygnięcie Rady Miejskiej w Wolinie o sposobie realizacji i zasadach finansowania 

zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, nalewących d“ zadaL wJasnych 
gminy. 

§ 3. 1Ł Przedmi“tem ustaleL ”lanu miejsc“weg“ są warunki zabud“wy i zagospodarowania terenu 

”rzeznacz“neg“ ”“d l“kalizację zabud“wy mieszkani“wej rekreacji indywidualnej “raz infrastruktury tech-

nicznej i komunikacyjnej. 

2Ł Ustala się nastę”ujące ”rzeznaczenie terenów “znacz“nych w planie symbolami: 

1) UT - tereny zabudowy mieszkaniowej rekreacji indywidualnej, 

2) KD.D - droga dojazdowa, 

3) KDW - dr“ga wewnętrznaŁ 

§ 4. 1Ł Nastę”ujące “znaczenia graficzne na rysunku ”lanu są “b“wiązującymi ustaleniami ”lanu: 

1) granice “bszaru “bjęteg“ ”lanem miejsc“wym, 
2) linie r“zgraniczające tereny o równym ”rzeznaczeniu lub równych zasadach zag“s”“dar“wania, 
3) “znaczenia lini“we ”rzebiegu urządzeL infrastruktury technicznej, 
4) linie zabud“wy “raz “znaczenia elementów zagospodarowania przestrzennego, symbole literowo-

cyfr“we terenów funkcj“nalnych, 
5) symbole literowo-cyfr“we terenów funkcj“nalnychŁ 

2Ł Przebieg linii r“zgraniczających dla celów “”rac“waL ge“dezyjnych nalewy “kre`lić ”“”rzez “dczyt 
graficzny osi linii z rysunku planu. 
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3Ł Ustala się nastę”ujące definicje terminów uwytych w tek`cie ”lanu: 

1) dach stromy - forma dachu, w którym ”“Jacie nachyl“ne są ”“d kątem, c“ najmniej 35°, 
2) nieprzekraczalna linia zabudowy - linia wyznaczająca granicę terenu, ”“za którą realizacja zabud“wy 

jest niedopuszczalna, 

3) wys“k“`ć zabud“wy - wys“k“`ć budynku mierz“na “d ”“zi“mu terenu ”rzy najniwej ”“J“w“nym wej-

`ciu d“ budynku, d“ najwywej ”“J“w“neg“ ”unktu dachu, kalenicy lub zbiegu ”“Jaci dach“wych, 
4) zharmonizowanie obiektu z miejsc“wą zabud“wą - d“st“s“wanie n“weg“ budynku ”“d względem 

gabarytów, uksztaJt“wania bryJy, k“m”“zycji elewacji i detalu architekt“niczneg“ d“ “gólneg“ cha-

rakteru zabudowy w danym rejonie. 

R“zdziaJ 2 

USTALśNIA KSZTAITOWANIA ZABUŚOWY 

§ 5. 1. W celu za”“biegania dewastacji kraj“brazu ustala się nastę”ujące zasady ksztaJt“wania zabud“wy: 

1) l“kalizacja n“wych “biektów bud“wlanych m“wliwa jest zg“dnie z nie”rzekraczalną linią zabud“wy 
wkre`l“ną na rysunku ”lanu, 

2) ”r“jekty ty”“we d“”uszcza się ”“d warunkiem zharm“niz“wania “biektu z zabud“wą l“kalną, 
3) f“rma architekt“niczna n“wych budynków ”“winna być ksztaJt“wana w nawiązaniu bryJą i detalem 

d“ zabud“wy l“kalnej, bez “graniczeL w zakresie materiaJów k“nstrukcyjnych z wykorzystaniem ma-

teriaJów wyk“Lczeni“wych charakterystycznych dla miejsc“wej zabud“wy, na warunkach “kre`lo-

nych w ”rze”isach szczegóJ“wych, 
4) d“”uszcza się realizację jedneg“ budynku zabud“wy rekreacji indywidualnej na ”“jedynczej dziaJce 

rekreacyjnej. 

2. źasady “chr“ny dziedzictwa kultur“weg“, zabytków, kraj“brazu kultur“weg“ “raz dóbr kultury ws”óJ-
czesnej: w “bszarze “bjętym ”lanem nie wystę”ują tereny i obiekty chronione. 

R“zdziaJ 3 

USTALśNIA OCHRONY _ROŚOWISKA I PRZYRODY 

§ 6. 1. W granicach “bjęteg“ ”lanem terenu, a ”“J“w“neg“ w granicach obszaru siedlisk Natura 2000 

ｭWolin i Uznamｬ PLH3 20019 oraz w sąsiedztwie uwytku ek“l“giczneg“ ｭJezioro Zatorekｬ zakazuje się: 

1) ”“dejm“wania dziaJaL ”“w“dujących duwe wahania wód ”“dziemnych, m“gących mieć negatywny 
w”Jyw na warunki abi“tyczne w granicach siedlisk przyrodniczych strefy brzegowej Jeziora Zatorek, 

2) zanieczyszczenia i eutr“fizacji wód Jezi“ra źat“rek w wyniku niekontrolowanego odprowadzenia 

`cieków byt“w“-gospodarczych, 

3) bud“wy k“m”leksów turystycznych, d“”uszczania nadmierneg“ ruchu turystyczneg“, szczególnie 
biwakowania w sąsiedztwie linii brzeg“wej Jezi“ra źat“rek, 

4) intr“dukcji gatunków ge“graficznie i ek“l“gicznie “bcych, ”rzyczyniającej się d“ ich inwazji i wypie-

rania gatunków r“dzimych. 

2Ł Sieci inwynieryjne nalewy ”r“wadzić w s”“sób nie naruszający systemów k“rzeni“wych drzewŁ 

3Ł źe względu na “b“wiązującą strefę “chr“ny GźWP nr 102 - Wys”a W“lin, “b“wiązują ustalenia 
zgodne z Ś“kumentacją hydr“l“giczną dla ustalenia “chr“ny zbi“rnika wyspy Wolin - zatwierdz“ną ”rzez 
Ministra _r“d“wiska decyzją z dnia 5 stycznia 2001 r., znak: DG/kdh/ED/489-6274/2000. 

R“zdziaJ 4 

USTALENIA W ZAKRśSIś OBSIUGI KOMUNIKACYJNśJ 

§ 7. 1Ł ObsJugę k“munikacyjną “bszaru “bjęteg“ ”lanem ustala się z istniejących i projektowanych 

dróg ”ublicznych i wewnętrznych ”“Jącz“nych z ukJadem sieci dróg w gminie i w rejonie. 

2Ł P“wiązania k“munikacyjne “bszaru “bjęteg“ ”lanem z ukJadem zewnętrznym za”ewni: dr“ga do-

jazdowa gminna oznaczona w planie symbolem 4.KD.Ś, ”“wiązana ”“”rzez dr“gi d“jazd“we z dr“gą kra-

j“wą Nr 102 Międzyzdr“je-KamieL P“m“rskiŁ 

3Ł Ś“”uszcza się “biekty stan“wiące tradycyjne wy”“sawenie terenów dróg jak k“sze na `mieci, Jawki, 
lampy i inne “biekty maJej architektury ”“d warunkiem braku k“lizji z sieciami i urządzeniami ”“dziemnymi, 
nie ”“w“d“waniem “graniczeL dla k“munikacji, w tym r“zmieszczenia znaków i sygnaJów dr“g“wychŁ 

4Ł Realizacja kawdeg“ n“weg“ “biektu uwarunk“wana jest umieszczeniem na terenie inwestycji “d-

”“wiedniej il“`ci miejsc ”“st“j“wych dla sam“ch“dów “s“b“wychŁ 



Śziennik Urzęd“wy 

W“jewództwa źach“dni“”“m“rskieg“ Nr 65 ｦ 9688 ｦ Poz. 1183 

 

5Ł Ustala się minimalne wskauniki dla “bliczenia za”“trzeb“wania na miejsca ”“st“j“we dla sam“cho-

dów “s“b“wych wedJug ”rze”isów szczegóJ“wychŁ 

R“zdziaJ 5 

USTALENIA W ZAKRESIE MODERNIZACJI I BUŚOWY SYSTśMÓW INFRASTRUKTURY 

TECHNICZNEJ 

§ 8. 1Ł Linie r“zgraniczające ulic, dróg “siedl“wych i ciągów ”ieszych wyznaczają k“rytarze infra-

struktury technicznej, w których m“gą być ”r“wadz“ne sieci uzbr“jenia terenuŁ Ś“”uszcza się ”r“wadze-

nie sieci ”“za liniami r“zgraniczającymi ulic na warunkach “kre`l“nych w ustaleniach szczegóJ“wychŁ 

2. Zaopatrzenie w w“dę: 

1) z ”r“jekt“wanej sieci w“d“ciąg“wej o `rednicy 80÷110 mm zasilanej z istniejącej sieci w“d“ciągo-

wej o `rednicy 100 mm w drodze, oznaczonej w planie symbolem 4.KD.D, 

2) system w“d“ciąg“wy realizuje się: 
a) z za”ewnieniem funkcj“n“wania ”ublicznych urządzeL za“”atrzenia w w“dę w warunkach spe-

cjalnych, zgodnie z “b“wiązującymi ”rze”isami “br“ny cywilnej, 
b) z uwzględnieniem wymaganeg“ za“”atrzenia w w“dę dla celów ”rzeciw”“war“wych, zgodnie z obo-

wiązującymi ”rze”isami ”rzeciw”“war“wymiŁ 

3Ł Od”r“wadzenie `cieków sanitarnych ”r“jekt“waną kanalizacją sanitarną o `rednicy 0,2 m, w dro-

dze oznaczonej w ”lanie symb“lem 4ŁKŚŁŚŁ Ś“ czasu realizacji kanalizacji sanitarnej `cieki sanitarne “d-

”r“wadzane będą d“ szczelneg“ zbi“rnika bez“d”Jyw“weg“ zl“kaliz“waneg“ na terenie dziaJkiŁ 

4Ł Od”r“wadzenie wód “”ad“wych z dachów budynków na teren w granicach dziaJki d“ gruntu, na-

tomiast z dróg i ”arkingów d“ ”r“jekt“wanej kanalizacji deszcz“wej o `rednicy 0,3 m z niezbędnymi na 
“d”Jywie d“ r“wu meli“racyjneg“ urządzeniami “czyszczającymiŁ 

5. Zaopatrzenie w cie”J“ z indywidualnych k“tJ“wni zasilanych gazem lub “lejem “”aJ“wymŁ 

6Ł Ś“”uszcza się zast“s“wanie innych uródeJ cie”Ja s”eJniających warunki “chr“ny `r“d“wiska jak ni-

sk“emisyjne instalacje “grzewcze na ”aliw“ staJe, energię elektryczną, k“lekt“ry sJ“neczne, ”“m”y cie”l-

ne it”Ł źakaz l“kalizacji instalacji “grzewczych na ”aliwa staJeŁ Ustalenie nie d“tyczy instal“wania k“min-

ków stan“wiących uzu”eJniające uródJ“ cie”JaŁ 

7. Zaopatrzenie w gaz - brak sieci gazowej. Do czasu doprowadzenia sieci gazowej projektowana za-

bud“wa mieszkani“wa k“rzystać będzie z gazu bezprzewodowego. 

8. Zasilanie w energię elektryczną z istniejącej na”“wietrznej i projektowanych elektroenergetycznych 

linii kablowych 0,4 kV zlokalizowanych w obszarze i poza obszarem planu. W “bszarze “bjętym ”lanem 
zasilanie elektr“energetyczną linią kabl“wą 0,4 kV. 

9Ł ObsJuga telek“munikacyjna z istniejących ”“za “bszarem ”lanu i projektowanych rozdzielczych linii 

kablowych. 

10. Usuwanie i unieszk“dliwianie “d”adów: 

1) ”rzewiduje się czas“we gr“madzenie “d”adów staJych w ”“jemnikach ustawi“nych na ”“szczegól-

nych posesjach, a nastę”nie wyw“wenie ich na gminne skJad“wisk“ “d”adów staJych, 
2) s”“sób gr“madzenia “d”adów winien za”ewnić m“wliw“`ć ich selektywnej zbiórkiŁ 

11Ł Ustala się minimalne `rednice sieci r“zdzielczych uzbr“jenia terenu: sieć gaz“wa `rednieg“ ci`nienia 

32 mm, sieć w“d“ciąg“wa 90 mm, kanalizacja `ciek“wa 0,20 m, kanalizacja deszczowa 0,30 m. 

ŚZIAI II 

PRZśPISY SZCZśGÓIOWś 

R“zdziaJ ń 

PRZEZNACZENIE I ZASAŚY ZAGOSPOŚAROWANIA TśRśNÓW 

§ 9. 1Ł Na terenie “znacz“nym na zaJączniku graficznym nr 1 symbolem 1.UT, o powierzchni 0,5523 ha 

ustala się nastę”ujące zasady i standardy zagospodarowania “kre`l“ne w ustę”ach “d 2 do 12. 

2. Przeznaczenie: teren zabudowy rekreacyjnej, indywidualnej. 

3Ł źasady ksztaJt“wania zabud“wy i zagospodarowania terenu: 

1) linie zabudowy: nieprzekraczalna, jak na rysunku planu, 
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2) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku d“ ”“wierzchni dziaJki: 15%, 
3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej w st“sunku d“ ”“wierzchni dziaJek: 80%, 
4) maksymalna wys“k“`ć zabud“wy: 

a) mieszkaniowej: 9,5 m, 

b) garaw“wej i gospodarczej: 7,0 m, 

5) forma architektoniczna nowej zabudowy: 

a) zabud“wa w“ln“ st“jąca - dwie kondygnacje nadziemne z dopuszczalnym podpiwniczeniem, 

w tym jedna kondygnacja w ”“ddaszu uwytk“wym, wyniesienie ”“sadzki ”arteru nad ”“zi“m te-

renu do 0,6 m, 

b) zabud“wa garaw“wa (g“s”“darcza) w“ln“ st“jąca lub d“budowana do budynku mieszkalnego - 

jedna kondygnacja z dachem stromym; wyniesienie posadzki przyziemia nad poziom terenu do 

0,3 m, 

c) szer“k“`ć elewacji fr“nt“wej budynku mieszkalneg“ d“ 18,0 m, 

d) ksztaJt bryJy budynku: h“ryz“ntalny, 
e) rzut n“wych budynków ”“winien być ”r“st“kątny bądu zJ“w“ny z ”r“st“kątów ”“Jącz“nych ze 

s“bą ”“d kątem ”r“stym z d“”uszczeniem ryzalitów, ganków i werand, 

f) otwory okienne i drzwi“we: ”r“st“kątne, 
g) d“”uszcza się zrównic“wanie wys“k“`ci budynku, st“s“wanie wykuszy, lukarn i balk“nów, zakaz 

st“s“wania wiewyczek, 
h) elewacje wyk“Lcz“ne materiaJem charakterystycznym dla l“kalnej zabud“wy, tynki w jasnych 

barwach, 

6) ksztaJt dachu str“my: 
a) a) dach budynków ”“winien być symetryczny, o jednak“wym nachyleniu ”“Jaci: 35°-45°, bez 

ich ”rzesunięcia w pionie lub poziomie, ganek lub weranda nakryta daszkiem o takim samym 

s”adku, kalenica daszku ”“niwej kalenicy gJównych ”“Jaci dach“wych, 
b) d“”uszcza się “`wietlenie ”“ddasza lukarnami z daszkami dwus”ad“wymi lub “knami ”“Jacio-

wymi o formie ”r“st“kątnej, utrzymując “dlegJ“`ć “d krawędzi ”“Jaci d“ krawędzi “kna c“ naj-

mniej 1,5 m, 

c) k“l“rystyka: ”“krycie dachu materiaJem ”“kryci“wym, skJadającym się z maJych elementów 

w kolorach czerwono-brąz“wym lub brąz“wym, 
7) d“”uszcza się wygr“dzenie dziaJek “gr“dzeniami trwaJymi, o wys“k“`ci d“ 1,50 m liczonej od po-

zi“mu terenu: wzdJuw dr“gi ty”u “zd“bneg“ z materiaJów i o wystr“ju nawiązującym d“ tradycji lo-

kalnych; zakaz wzn“szenia “gr“dzeL ”eJnych z kamienia, cegJy i ”refabryk“wanych elementów beto-

nowych, 

8) “dlegJ“`ć między budynkami mieszkalnymi nie ”“winna być mniejsza niw 8,0Ł 

4. Zasady i warunki scalania i ”“dziaJu nieruch“m“`ci: 

1) “bszary wymagające ”rze”r“wadzenia ”“dziaJów nieruch“m“`ci: czę`ć terenu “znacz“neg“ ge“de-

zyjnie nr 110/1, 

2) wielk“`ć dziaJki, minimalna: 0,1000 ha, 

3) szer“k“`ć fr“ntu dziaJki, minimalna 30,0 m, d“”uszcza się szer“k“`ć fr“ntu dziaJki ”“J“w“nej ”rzy 
”óJn“cnej granicy ”lacu d“ zawracania w wielk“`ci równej 6,0 m, 

4) kąt ”“J“wenia granic dziaJki w stosunku do pasa dr“g“weg“: 90°, 
5) d“”uszcza się wtórny ”“dziaJ zg“dnie z wywej wymieni“nymi warunkamiŁ 

5Ł źasady d“tyczące systemów k“munikacji i infrastruktury technicznej: 

1) d“stę”n“`ć dr“g“wa: “d dr“gi wewnętrznej, o symbolu w planie 3.KDW do drogi dojazdowej, ozna-

czonej symbolem 4.KD.D, 

2) ”arkingi: wskaunik zas”“k“jenia ”“trzeb na miejsca ”“st“j“we: 2 miejsca postojowe/1 mieszkanie, 

3) zaopatrzenie w w“dę, gaz, energię elektryczną i telek“munikację “raz “d”r“wadzenie `cieków i wód 
“”ad“wych realizuje się w oparciu o istniejące i projektowane sieci uzbrojenia terenu w drogach, 

oznaczonych w planie symbolami 3.KDW i 4.KD.D. 

6Ł źasady “chr“ny dziedzictwa kultur“weg“, zabytków, kraj“brazu kultur“weg“ “raz dóbr kultury 
ws”óJczesnej: tereny i “biekty chr“ni“ne nie wystę”ująŁ 

7Ł źasady “chr“ny `r“d“wiska i przyrody: 

1) “b“wiązuje maksymalne zach“wanie istniejącej zieleni, 
2) “b“wiązuje nasadzenie zieleni wzdJuw granic terenu elementarneg“ - li`ciastymi gatunkami r“dzimych 

drzew lub krzewów n”Ł: kl“n, dąb, jesi“n, wiąz, jarząb; bądu gatunkami drzew “w“c“wych, 
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3) ”“wierzchnia terenu nie wyk“rzystana ”“d zabud“wę z wyJączeniem terenów ”“d niezbędną k“muni-

kację wewnętrzną ”“winna być zag“s”“dar“wana zielenią urządz“ną, 
4) “b“wiązują warunki “chr“ny `r“d“wiska i ”rzyr“dy “kre`l“ne w § 6 niniejszej uchwaJyŁ 

8Ł źasady ksztaJt“wania ”rzestrzeni ”ublicznych: zakaz l“kalizacji n“`ników reklam“wych w“ln“ st“jącychŁ 

9. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: do czasu wykorzystania terenu zgod-

nie z ”rzeznaczeniem “kre`l“nym w ”lanie d“”uszcza się d“tychczas“wy s”“sób jeg“ uwytk“waniaŁ 

10Ł Ustalenia d“tyczące “bszarów rehabilitacji istniejącej zabud“wy i infrastruktury technicznej, wymaga-

jących ”rzeksztaJceL lub rekultywacji: teren wymagający ”rzeksztaJceL: “bszar wJącz“ny do terenu 1.UT: 

1) ”lan“wane dziaJania: realizacja n“wej zabud“wy rekreacyjnej, indywidualnej, 
2) “czekiwane rezultaty: uzu”eJnienie istniejąceg“ zainwest“wania miejsc“w“`ciŁ 

11Ł Stawka ”r“cent“waŁ Ustala się stawkę ”r“cent“wą sJuwącą naliczaniu “”Jaty, o której m“wa 

w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wys“k“`ci: 30%Ł 

12Ł Szczególne warunki zag“s”“dar“wania terenów “raz “graniczenia w ich uwytk“waniu: ”rzed 
”rzystą”ieniem d“ inwestycji nalewy ”rze”r“wadzić badania ge“techniczne gruntu celem ustalenia m“wli-
w“`ci i gJęb“k“`ci ”“sad“wienia “biektówŁ 

§ 10. 1Ł Na terenie “znacz“nym na zaJączniku graficznym nr 1 symbolem 2.UT, o powierzchni 0,6105 ha 

ustala się nastę”ujące zasady i standardy zag“s”“dar“wania “kre`l“ne w ustę”ach “d 2 do 12. 

2. Przeznaczenie: teren zabudowy rekreacyjnej, indywidualnej. 

3Ł źasady ksztaJt“wania zabud“wy i zagospodarowania terenu: 

1) linie zabudowy: nieprzekraczalna, jak na rysunku planu, 

2) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do ”“wierzchni dziaJki: 15%, 
3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej w st“sunku d“ ”“wierzchni dziaJek: 80%, 
4) maksymalna wys“k“`ć zabud“wy: 

a) mieszkaniowej: 9,5 m, 

b) garaw“wej i gospodarczej: 7,0 m, 

5) forma architektoniczna nowej zabudowy: 

a) zabud“wa w“ln“ st“jąca - dwie kondygnacje nadziemne z dopuszczalnym podpiwniczeniem, 

w tym jedna kondygnacja w ”“ddaszu uwytk“wym, wyniesienie ”“sadzki ”arteru nad ”“zi“m te-

renu do 0,6 m, 

b) zabud“wa garaw“wa (g“s”“darcza) w“ln“ st“jąca lub d“bud“wana do budynku mieszkalnego - 

jedna kondygnacja z dachem stromym; wyniesienie posadzki przyziemia nad poziom terenu do 

0,3 m, 

c) szer“k“`ć elewacji fr“nt“wej budynku mieszkalneg“ d“ 18,0 m, 

d) ksztaJt bryJy budynku: h“ryz“ntalny, 
e) rzut n“wych budynków ”“winien być ”r“st“kątny bądu zJ“w“ny z ”r“st“kątów ”“Jącz“nych ze 

s“bą ”“d kątem ”r“stym z d“”uszczeniem ryzalitów, ganków i werand, 

f) otwory okienne i drzwi“we: ”r“st“kątne, 
g) d“”uszcza się zrównic“wanie wys“k“`ci budynku, st“s“wanie wykuszy, lukarn i balk“nów, zakaz 

st“s“wania wiewyczek, 
h) elewacje wyk“Lcz“ne materiaJem charakterystycznym dla l“kalnej zabud“wy, tynki w jasnych 

barwach, 

6) ksztaJt dachu str“my: 
a) dach budynków ”“winien być symetryczny, o jednak“wym nachyleniu ”“Jaci: 35°-45°, bez ich 

”rzesunięcia w pionie lub poziomie, ganek lub weranda nakryta daszkiem o takim samym spadku, 

kalenica daszku ”“niwej kalenicy gJównych ”“Jaci dach“wych, 
b) d“”uszcza się “`wietlenie ”“ddasza lukarnami z daszkami dwus”ad“wymi lub “knami ”“Jacio-

wymi o formie ”r“st“kątnej, utrzymując “dlegJ“`ć “d krawędzi ”“Jaci d“ krawędzi “kna c“ naj-

mniej 1,5 m, 

c) k“l“rystyka: ”“krycie dachu materiaJem ”“kryci“wym, skJadającym się z maJych elementów 

w kolorach czerwono-brąz“wym lub brąz“wym, 
7) d“”uszcza się wygr“dzenie dziaJek “gr“dzeniami trwaJymi, o wys“k“`ci d“ 1,50 m liczonej od po-

zi“mu terenu: wzdJuw dr“gi ty”u “zd“bneg“ z materiaJów i o wystr“ju nawiązującym d“ tradycji lo-

kalnych; zakaz wzn“szenia “gr“dzeL ”eJnych z kamienia, cegJy i ”refabryk“wanych elementów beto-

nowych, 

8) “dlegJ“`ć między budynkami mieszkalnymi nie ”“winna być mniejsza niw 8,0Ł 
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4. Zasady i warunki scalania i ”“dziaJu nieruch“m“`ci: 

1) “bszary wymagające ”rze”r“wadzenia ”“dziaJów nieruch“m“`ci: teren dziaJki, o numerze ewidencji 

geodezyjnej nr 110/1, 

2) wielk“`ć dziaJki, minimalna: 0,1000 ha, 

3) szer“k“`ć fr“ntu dziaJki, minimalna 30,0 m, d“”uszcza się szer“k“`ć fr“ntu dziaJki ”“J“w“nej ”rzy 
”óJn“cnej granicy ”lacu d“ zawracania w wielk“`ci równej 6,0 m. 

4) kąt ”“J“wenia granic dziaJki w stosunku do ”asa dr“g“weg“: 90°, 
5) d“”uszcza się wtórny ”“dziaJ zg“dnie z wywej wymieni“nymi warunkamiŁ 

5Ł źasady d“tyczące systemów k“munikacji i infrastruktury technicznej: 

1) d“stę”n“`ć dr“g“wa: “d dr“gi wewnętrznej, o symbolu w planie 3.KDW do drogi dojazdowej, ozna-

czonej symbolem 4.KD.D, 

2) ”arkingi: wskaunik zas”“k“jenia ”“trzeb na miejsca ”“st“j“we: 2 miejsca postojowe/1 mieszkanie, 

3) zaopatrzenie w w“dę, gaz, energię elektryczną i telek“munikację “raz “d”r“wadzenie `cieków i wód 
“”ad“wych realizuje się w oparciu o istniejące i projektowane sieci uzbrojenia terenu w drogach, 

oznaczonych w planie symbolami 3.KDW i 4.KD.D. 

6Ł źasady “chr“ny dziedzictwa kultur“weg“, zabytków, kraj“brazu kultur“weg“ “raz dóbr kultury 
ws”óJczesnej: tereny i obiekty chronione nie wystę”ująŁ 

7Ł źasady “chr“ny `r“d“wiska i przyrody: 

1) “b“wiązuje maksymalne zach“wanie istniejącej zieleni, 
2) “b“wiązuje nasadzenie zieleni wzdJuw granic terenu elementarneg“ - li`ciastymi gatunkami r“dzimych 

drzew lub krzewów n”Ł: kl“n, dąb, jesi“n, wiąz, jarząb; bądu gatunkami drzew “w“c“wych, 
3) ”“wierzchnia terenu nie wyk“rzystana ”“d zabud“wę z wyJączeniem terenów ”“d niezbędną k“muni-

kację wewnętrzną ”“winna być zag“s”“dar“wana zielenią urządz“ną, 
4) “b“wiązują warunki “chr“ny `r“d“wiska i przyrody okre`l“ne w § 6 niniejszej uchwaJyŁ 

8Ł źasady ksztaJt“wania ”rzestrzeni ”ublicznych: zakaz l“kalizacji n“`ników reklam“wych w“ln“ sto-

jącychŁ 

9. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: do czasu wykorzystania terenu zgod-

nie z ”rzeznaczeniem “kre`lonym w ”lanie d“”uszcza się d“tychczas“wy s”“sób jeg“ uwytk“waniaŁ 

10Ł Ustalenia d“tyczące “bszarów rehabilitacji istniejącej zabud“wy i infrastruktury technicznej, wy-

magających ”rzeksztaJceL lub rekultywacji teren wymagający ”rzeksztaJceL: “bszar wJącz“ny d“ terenu 

o symbolu 2.UT: 

1) ”lan“wane dziaJania: realizacja n“wej zabud“wy rekreacyjnej, indywidualnej, 
2) “czekiwane rezultaty: uzu”eJnienie istniejąceg“ zainwest“wania miejsc“w“`ciŁ 

11Ł Stawka ”r“cent“waŁ Ustala się stawkę ”r“cent“wą sJuwącą naliczaniu “”Jaty, o której m“wa w art. 36 

ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wys“k“`ci: 30%Ł 

12. Szczególne warunki zag“s”“dar“wania terenów “raz “graniczenia w ich uwytk“waniu: ”rzed ”rzy-

stą”ieniem d“ inwestycji nalewy ”rze”r“wadzić badania ge“techniczne gruntu celem ustalenia m“wliw“`ci 
i gJęb“k“`ci ”“sad“wienia “biektówŁ 

§ 11. 1. Na terenie o powierzchni 0,1120 ha, “znacz“nym na zaJączniku graficznym 3ŁKŚW, ustala 
się nastę”ujące zasady i standardy zag“s”“dar“wania “kre`l“ne w ustę”ach “d 2 do 10. 

2Ł Przeznaczenie terenu: dr“ga wewnętrzna w formie pieszojezdni. 

3. Parametry i wy”“sawenie: 

1) szer“k“`ć w liniach r“zgraniczających: 8,0 m, z placem do zawracania o wymiarach 12,0 m x 12,0 m 

jak na rysunku planu, 

2) d“stę”n“`ć d“ terenów ”rzylegJych: nie“granicz“na, 
3) ustalenia w zakresie inwynierii technicznej: 

a) ”r“jekt“wana sieć gaz“wa `rednieg“ ci`nienia o `rednicy 32 mm÷125 mm, 
b) projektowana kanalizacja deszczowa o `rednicy 0,2 m ÷ 0,3 m, 

c) projektowana elektroenergetyczna linia kablowa 0,4 kV, 

d) ”r“jekt“wana sieć w“d“ciąg“wa o `rednicy 80 mm ÷110 mm, 
e) projektowana kanalizacja sanitarna o `rednicy 0,2 m, 

f) projektowana linia sieci telekomunikacyjnej podziemnej. 

4Ł P“wiązania z ukJadem zewnętrznym: ”“”rzez dr“gę d“jazd“wą, o symbolu w planie 4.KD.D. 
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5. Zasady i warunki scalania i ”“dziaJu nieruch“m“`ci: 

1) zakaz d“k“nywania ”“dziaJów terenu niezwiązanych wydzieleniem dziaJek gruntu ”“d dr“gę wewnętrzną, 
o której m“wa w ust. 2, 

2) “bszary wymagające ”rze”r“wadzenia scaleL i ”“dziaJów nieruch“m“`ci; “bszary wJącz“ne d“ terenu 
3ŁKŚW: czę`ć terenu o numerze ewidencyjnym 110/1, 

6Ł źasady “chr“ny `r“d“wiska i przyrody: zachowanie i uzu”eJnienie istniejącej zieleni wys“kiej nie 
k“lidującej z warunkami bezpieczeLstwa ruchu “kre`l“nymi w ”rze”isach “drębnychŁ Nasadzenie nalewy 
d“k“nać ”rzy uwyciu gatunków “becnie istniejących lub r“dzimych li`ciastych gatunków drzew n”Ł li”a, 
dąb, kl“n, jesi“n, wiąz, jarząbŁ 

7Ł Ustalenia d“tyczące “bszarów infrastruktury technicznej, wymagających ”rzeksztaJceL: 

1) teren wymagający ”rzeksztaJceL: ”as dr“g“wy w obszarze planu, 

2) ”lan“wane dziaJania: bud“wa dr“gi, 
3) “czekiwane rezultaty: ”“”rawa bez”ieczeLstwa i k“mf“rtu “bsJugi k“munikacyjnej w “brębie miej-

sc“w“`ciŁ 

8. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: zakaz tymczasowego zagospodarowa-

nia terenu. 

9Ł źasady ksztaJt“wania ”rzestrzeni ”ublicznej: 

1) zakaz l“kalizacji n“`ników reklam“wych, 
2) “b“wiązuje jedn“lity rysunek k“m”“zycyjny nawierzchniŁ 

10. Stawka ”r“cent“wa: ustala się stawkę ”r“cent“wą sJuwącą naliczaniu “”Jaty, o której m“wa w art. 36 

ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wys“k“`ci: 0%Ł 

§ 12. 1. Na terenie o powierzchni 0,0785 ha, “znacz“nym na zaJączniku graficznym 4ŁKŚŁD, ustala 

się nastę”ujące zasady i standardy zag“s”“dar“wania “kre`l“ne w ustę”ach “d 2 do 11. 

2. Przeznaczenie terenu: droga klasy dojazdowej, kategorii gminnej. 

3. Parametry i wy”“sawenie: 

1) szer“k“`ć w liniach r“zgraniczających: 10,0 m, jak na rysunku planu, 

2) d“stę”n“`ć d“ terenów ”rzylegJych: nie“granicz“na, 
3) wy”“sawenie: ch“dnik “d str“ny zabud“wy, 
4) ustalenia w zakresie inwynierii technicznej: 

a) ”r“jekt“wana sieć gaz“wa `rednieg“ ci`nienia o `rednicy 32 mm ÷125 mm, 
b) projektowana kanalizacja deszczowa o `rednicy 0,2 m ÷ 0,3 m, 

c) projektowana elektroenergetyczna linia kablowa 0,4 kV, 

d) ”r“jekt“wana sieć w“d“ciąg“wa o `rednicy 80 mm ÷110 mm, 
e) projektowana kanalizacja sanitarna o `rednicy 0,2 m, 

f) projektowana linia sieci telekomunikacyjnej podziemnej. 

4Ł P“wiązania z ukJadem zewnętrznym: ”“”rzez dr“gę d“jazd“wą, w ciągu ul. Warnowskiej. 

5. Zasady i warunki scalania i ”“dziaJu nieruch“m“`ci: 

1) zakaz d“k“nywania ”“dziaJów terenu niezwiązanych wydzieleniem dziaJek gruntu ”“d dr“gę ”ubliczną, 
o której m“wa w ust. 2, 

2) “bszary wymagające ”rze”r“wadzenia scaleL i ”“dziaJów nieruch“m“`ci; “bszary wJącz“ne d“ terenu 
4.KD.D: 

a) czę`ć terenu o numerze ewidencyjnym 110/1, 

b) czę`ć terenu o numerze ewidencyjnym 113. 

6Ł źasady “chr“ny `r“dowiska i przyrody: zachowanie i uzu”eJnienie istniejącej zieleni wys“kiej nie 
k“lidującej z warunkami bez”ieczeLstwa ruchu “kre`l“nymi w ”rze”isach “drębnychŁ Nasadzenie nalewy 
d“k“nać ”rzy uwyciu gatunków “becnie istniejących lub r“dzimych li`ciastych gatunków drzew n”Ł li”a, 
dąb, kl“n, jesi“n, wiąz, jarząbŁ 

7Ł Ustalenia d“tyczące “bszarów infrastruktury technicznej, wymagających ”rzeksztaJceL: 

1) teren wymagający ”rzeksztaJceL: ”as dr“g“wy w obszarze planu, 

2) ”lan“wane dziaJania: bud“wa dr“gi, 
3) “czekiwane rezultaty: ”“”rawa bez”ieczeLstwa i k“mf“rtu “bsJugi k“munikacyjnej w “brębie miej-

sc“w“`ciŁ 
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8. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: zakaz tymczasowego zagospodaro-

wania terenu. 

9Ł źasady ksztaJt“wania ”rzestrzeni ”ublicznej: 

1) zakaz l“kalizacji n“`ników reklam“wych, 
2) “b“wiązuje jedn“lity rysunek k“m”“zycyjny nawierzchni ch“dnikówŁ 

10Ł Stawka ”r“cent“wa: ustala się stawkę ”r“cent“wą sJuwącą naliczaniu “”Jaty, o której m“wa w art. 36 

ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wys“k“`ci: 0%Ł 

ŚZIAI III 

PRZśPISY KOKCOWś 

§ 13. Niniejszą uchwaJą ”rzeznacza się na cele nier“lnicze grunty r“lne ”“ch“dzenia mineralneg“ kla-

sy bonitacyjnej RIVb, RVI, Lz-LVI i LVI o Jącznej ”“wierzchni 1,3103 ha. 

§ 14. Wyk“nanie niniejszej uchwaJy ”“wierza się Burmistrz“wi W“linaŁ 

§ 15. UchwaJa wch“dzi w wycie z u”Jywem 14 dni “d “gJ“szenia jej w Śzienniku Urzęd“wym W“je-

wództwa źach“dni“”“m“rskieg“ i podlega publikacji na stronie internetowej gminy. 

 

 

 

 

Przew“dniczący Rady 

 

Jan Frankowski 
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ZaJącznik nr 1 

d“ uchwaJy Nr VIII/90/11 

Rady Miejskiej w Wolinie 

z dnia 28 kwietnia 2011 r. 
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ZaJącznik nr 2 

d“ uchwaJy Nr VIII/90/11 

Rady Miejskiej w Wolinie 

z dnia 28 kwietnia 2011 r. 
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ZaJącznik nr 3 

d“ uchwaJy Nr VIII/90/11 

Rady Miejskiej w Wolinie 

z dnia 28 kwietnia 2011 r. 

R“zstrzygnięcie w sprawie uwag wniesionych do projektu planu 

 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2008 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 ze zmianami: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41; Dz. U. z 2004 r. 

Nr 141, poz. 1492; Dz. U. z 2005 r. Nr 113, poz. 954; Dz. U. z 2005 r. Nr 130, poz. 1087; Dz. U. 

z 2006 r. Nr 45, poz. 319; Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635; Dz. U. z 2008 r. Nr 123, poz. 803; 

Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227; Dz. U. z 2008 r. Nr 201, poz. 1237; Dz. U. z 2008 r. Nr 220, 

poz. 1413, Dz. U. z 2010 r. Nr 4, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, 

Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043, Nr 130, poz. 871, Nr 32, poz. 159) Rada Miejska w Wolinie roz-

strzyga, c“ nastę”uje: 
d“ ”r“jektu ”lanu, wyJ“w“neg“ d“ ”ubliczneg“ wglądu z Pr“gn“zą “ddziaJywania na `r“d“wisk“, nie 
wniesiono uwag, zgodnie z wykazem uwag stan“wiącym integralną czę`ć d“kumentacji f“rmalno-prawnej 

prac planistycznych. 

 

 

 

ZaJącznik nr 4 

d“ uchwaJy Nr VIII/90/11 

Rady Miejskiej w Wolinie 

z dnia 28 kwietnia 2011 r. 

R“zstrzygnięcie w s”rawie realizacji zadaL z zakresu infrastruktury oraz zasad ich finansowania 

 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2008 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 ze zmianami: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41; Dz. U. z 2004 r. 

Nr 141, poz. 1492; Dz. U. z 2005 r. Nr 113, poz. 954; Dz. U. z 2005 r. Nr 130, poz. 1087; Dz. U. 

z 2006 r. Nr 45, poz. 319; Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635; Dz. U. z 2008 r. Nr 123, poz. 803; 

Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227; Dz. U. z 2008 r. Nr 201, poz. 1237; Dz. U. z 2008 r. Nr 220, 

poz. 1413; Dz. U. z 2010 r. Nr 4, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, 

Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043, Nr 130, poz. 871, Nr 32, poz. 159) Rada Miejska w Wolinie okre-

`la nastę”ujący s”“sób realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nalewą d“ zadaL 
wJasnych gminy oraz zasady ich finansowania. 

§ 1. 1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej sJuwące zas”“kajaniu zbi“r“wych ”“trzeb miesz-
kaLców, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o sam“rządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 

Nr 142, poz. 1591 z ”óuniejszymi zmianami), stan“wią zadanie wJasne gminyŁ 

2. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej zapisane w niniejszym ”lanie “bejmują: inwestycje 
samodzielne, realizowane w liniach r“zgraniczających dróg gminnych lub ”“za tymi liniami: 

§ 2. Wykaz terenów funkcj“nalnych, w których za”isane z“staJy inwestycje z zakresu infrastruktury 

technicznej nalewące d“ zadaL wJasnych gminy: 

Lp. Symb“le terenów funkcj“nalnych O”is inwestycji wynikający z ustaleL ”lanu 

1. 4.KD.D m“dernizacja dróg gminnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną 

§ 3. Opis sposobu realizacji inwestycji wskazanych w § 2: 

1) realizacja inwestycji ”rzebiegać będzie zg“dnie z “b“wiązującymi ”rze”isami, w tym między innymi 
zgodnie z ustawą Praw“ bud“wlane, ustawą o zamówieniach ”ublicznych, ustawą o sam“rządzie 
gminnym, ustawą o gospodarce komunalnej i ustawą Praw“ “chr“ny `r“d“wiska, 

2) s”“sób realizacji inwestycji “kre`l“nych w § 2 m“we ulegać m“dyfikacji wraz z d“k“nującym się ”o-

stę”em techniczn“-technologicznym, zgodnie z zasadą st“s“wania najle”szej d“stę”nej techniki, o ile 

nie nastą”i naruszenie ustaleL ”lanu, 
3) realizacja i finansowanie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej nie wyszczególni“nych 

w § 2 będzie ”rzedmi“tem um“wy zainteres“wanych str“nŁ 
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§ 4. Finansowanie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej, które nalewą d“ zadaL wJasnych 
gminy podlega przepisom ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. 

Nr 249, poz. 2104 z ”óuniejszymi zmianami), ”rzy czym: 

1) wydatki majątk“we gminy będzie “kre`laJa Rada Miejska w W“linie ”“d nazwą ｭWieloletni plan inwe-

stycyjnyｬ, 
2) wydatki inwestycyjne finansowane z budwetu gminy będą ustalane w uchwale budwet“wej, 
3) inwestycje, których “kres realizacji będzie ”rzekraczaJ jeden r“k budwet“wy, ujm“wane będą w wykazie 

stan“wiącym zaJącznik d“ uchwaJy budwet“wej - zwanym ｭWieloletnie programy inwestycyjneｬ. 

§ 5. 1. Zadania w zakresie bud“wy dróg na terenach funkcj“nalnych wskazanych w § 2 finansowane 

będą ”rzez budwet gminy lub na ”“dstawie ”“r“zumieL z innymi podmiotami. 

2. Zadania w zakresie bud“wy sieci w“d“ciąg“wej, studni ”ublicznych “raz sieci kanalizacji `cieko-

wej i deszczowej na terenach funkcjonalnych wskazanych w § 2 finans“wane będą na ”“dstawie art. 15 

ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w w“dę i zbi“r“wym “d”r“wadzeniu `cieków z dnia 7 czerwca 

2001 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858) ze `r“dków wJasnych ”rzedsiębi“rstwa w“dn“-

kanalizacyjnego w oparciu o uchwalane ”rzez Radę Miejską w Wolinie wieloletnie plany rozwoju i moder-

nizacji urządzeL w“d“ciąg“wych i kanalizacyjnych lub ”rzez budwet gminyŁ 

3. Inwestycje w zakresie ”rzesyJania i dystrybucji paliw gazowych, energii cieplnej lub energii elek-

trycznej wykazanych w § 2 realiz“wane będą w s”“sób “kre`l“ny w art. 7 ustawy Prawo energetyczne 

z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z ”óuniejszymi zmianami)Ł 
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zawarte w dniu 3 stycznia 2011 r. 

w Szczecinie ”“między: 

1) Gminą - Miastem Szczecin, zwaną dalej Miastem Szczecin, z siedzibą ”rzy pl. Armii Krajowej 1, re-

”rezent“waną ”rzez: 
- Krzyszt“fa S“skę - źastę”cę Prezydenta Miasta 

a 

2) Gminą Ste”nica zwaną dalej Gminą Ste”nica z siedzibą ”rzy ul. TŁ K“`ciuszki 4, którą re”rezentuje: 

- Andrzej Wyganowski - Wójt Gminy Ste”nica. 

Na podstawie: 

1) art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o sam“rządzie gminnym (Dz. U. 

z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z ”óunŁ zmŁ) 
2) art. 46 - 48 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o d“ch“dach jedn“stek sam“rządu teryt“rialneg“ 

(Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 ze zm.), 

3) art. 4¹ ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 ”audziernika 1982 r. o wychowaniu w trzeuw“`ci i przeciwdzia-

Janiu alk“h“lizm“wi (tŁ jŁ Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473, z ”óunŁ zmŁ) 
4) UchwaJy Nr II/8/2010 Rady Gminy Stepnica z dnia 14 grudnia 2010 r. w s”rawie uchwalenia budwetu 

Gminy Stepnica na rok 2011 

5) uchwaJy Nr XLVII/899/05 Rady Gminy Miasto Szczecin z dnia 12 grudnia 2005 r. w s”rawie wyrawe-

nia zg“dy na ”rzyjęcie ”rzez Gminę Miast“ Szczecin zadania w zakresie ”rzyjm“wania “sób w stanie 

nietrzeuw“`ci - dowiezionych z terenu gmin i ”“wiatów w“jewództwa źach“dni“”“m“rskieg“ “raz 
realizacji zadania ”ubliczneg“, ”“legająceg“ na “bjęciu dziaJaniami ”r“filaktycznymi “sób zagr“w“nych 
uzalewnieniem “d alk“h“luŁ 

§ 1. 1Ł Przedmi“tem niniejszeg“ ”“r“zumienia jest ”rzekazanie ”rzez Gminę Ste”nica, Gminie Miast“ 
Szczecin dotacji w wys“k“`ci 1 000 zJ z ”rzeznaczeniem na wyk“nanie zadania ”“legająceg“ na realizacji 
”rzez Gminę Miast“ Szczecin, za ”“`rednictwem Miejskiej Izby WytrzeuwieL w Szczecinie (zwanej 

w dalszej czę`ci MIW) programu interwencyjno-motywacyjnego, w zakresie opisanym w ust. 2, dla “sób 
nietrzeuwych z terenu Gminy Stepnica. 

  


