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Poz. 2063 
 

UCHWAIA NR LVII/470/2009 

Rady Miasta _winouj`cie 

z dnia 24 wrze`nia 2ŃŃ9 r. 
 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta _winouj`cie 
(rejon ul. Herbowej, UJaLskiej i ńń-Listopada). 

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

jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zmiany: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, 

Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, 

poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, 

poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 118, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, 

poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; 

z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz 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; zmiany: Dz. U. 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, 

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 _winouj`cie uchwala, co nastę”uje: 

RozdziaJ 1 

USTALśNIA OGÓLNś 

§ 1. źgodnie z uchwaJą Nr XVIIł164ł2007 Rady Miasta _winouj`cia z dnia 31 maja 2007 r. w spra-

wie ”rzystą”ienia do s”orządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 

_winouj`cie (rejon ul. Herbowej, UJaLskiej i 11-Listo”ada), ”o stwierdzeniu zgodno`ci ze ｭStudium uwa-

runkowaL i kierunków zagos”odarowania przestrzennego miasta _winouj`cieｬ zatwierdzonym uchwaJą 
Nr LXVII/442/2002 z dnia 5 lipca 2002 r. uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta _winouj`cie (rejon ul. Herbowej, UJaLskiej i 11-Listopada). 

§ 2. 1. Zmiana planu miejscowego obejmuje obszar o powierzchni 1,6423 ha w granicach wedJug ry-

sunku zmiany planu w skali 1:1000. 

2. Integralną czę`cią niniejszej uchwaJy są: 

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

2) zaJącznik nr 2 - wyrys ze ｭStudium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego  

  miasta _winouj`cieｬ; 
3) zaJącznik nr 3 - rozstrzygnięcie w s”rawie uwag wniesionych do ”rojektu zmiany planu; 

4) zaJącznik nr 4 - rozstrzygnięcie w s”rawie s”osobu realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury  

  technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych gminy oraz o zasadach ich finanso- 

  wania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych. 

3. Przedmiotem zmiany ”lanu jest ”rzeznaczenie terenów na cele zabudowy mieszkaniowej wieloro-

dzinnej i jednorodzinnej, zabudowy usJugowej, zieleni izolacyjnej, wód `ródlądowych, komunikacji i infra-

struktury technicznej. 

§ 3. Ustala się ”rzeznaczenie ”oszczególnych terenów oznaczonych symbolami: 

1) 1.MW/U - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zabudowy usJugowej § 7; 

2) 2.MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej § 8; 

3) 3.ZI - teren zieleni izolacyjnej § 9; 

4) 4.WS - teren wód `ródlądowych § 10; 

5) 5.E - teren infrastruktury technicznej elektroenergetyki (planowanej stacji transformatorowej) § 11; 

6) 6.KD.G - droga publiczna gminna § 12; 

7) 7.KD.D - droga publiczna gminna § 13; 

8) 8.KD.D - droga publiczna gminna § 14; 

9) 9.KD.D - droga publiczna gminna § 15; 

10) 10.KPj - droga publiczna gminna (ciąg ”ieszojezdny) § 16. 
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§ 4. 1. W zakresie ochrony terenów górniczych, na obszarze zmiany ”lanu obowiązują zakazy i naka-

zy wynikające z ustanowionego obszaru górniczego, a w szczególno`ci obowiązuje zakaz wykonywania 
nowych ujęć wody, za wyjątkiem studni ”ublicznych oraz zakaz odwodnieL za ”omocą otworów wiertni-

czych i drenawy, za wyjątkiem krótkotrwaJych odwodnieL ”rzy ”omocy igJofiltrówŁ 

2. W zakresie ochrony uzdrowiskowej, na obszarze zmiany ”lanu obowiązuje strefa ochrony uzdro-

wiskowej ｭCｬ, w tym obowiązują uwarunkowania wynikające z ”rze”isów odrębnych. 

§ 5. Ustala się nastę”ujące ”owiązania dróg ”ublicznych z zewnętrznym ukJadem komunikacyjnym: 

1) droga ”ubliczna gminna klasy G (gJówna) oznaczona w zmianie ”lanu symbolem 6ŁKŚŁG - od wschodu do 

ws”ólnego uwytkowania z terenem usytuowanym ”oza obszarem zmiany planu (ul. 11-go Listopada); 

2) drogi publiczne gminne klasy D (dojazdowe) oznaczone w zmianie planu symbolami 7.KD.D, 8.KD.D, 

9.KD.D - wJączone w dalsze ”rzebiegi tych dróg ”oza obszarem zmiany planu; 

3) ciąg ”ieszojezdny oznaczony symbolem 10.KPj - od ”oJudnia wJączony w dalszy ”rzebieg tego ciągu 
poza obszarem zmiany planu. 

§ 6. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) maksymalnej powierzchni zabudowy - rozumie się ”rzez to stosunek sumy powierzchni zabudowy 

wszystkich budynków istniejących i ”rojektowanych na danej dziaJce budowlanej - do powierzchni tej 

dziaJki budowlanej; 
2) ”oJaciach gJównych - rozumie się co najmniej dwie symetryczne ”oJacie dachowe, których ”o-

wierzchnia jest największa; 

3) kalenicy gJównej - rozumie się ”rzez to kalenicę utworzoną ”rzez ”oJacie gJówne; 

4) nieprzekraczalnej linii zabudowy - rozumie się linię wyznaczającą obszar, na którym do”uszcza się sy-

tuowanie budynków; linia nie dotyczy balkonów, wykuszy, loggii, gzymsów, oka”ów, ”odokienni-

ków, ryzalitów, zadaszeL nad wej`ciami, przedsionków, schodów zewnętrznych, ”ochylni, tarasów, 
czę`ci ”odziemnych budynków oraz obiektów maJej architektury takich jak: altany, ”ergole, baseny 
dekoracyjne; 

5) wysoko`ci elewacji frontowej - rozumie się ”rzez to wymiar liczony od `redniego ”oziomu terenu 

”rzed elewacją frontową do ”oziomu oka”u ”oJaci gJównych lub do górnej krawędzi balustrady ogra-

niczającej taras; 
6) wysoko`ci budynku - rozumie się ”rzez to wymiar liczony od `redniego ”oziomu terenu ”rzed elewacją 

frontową do kalenicy gJównejŁ 

RozdziaJ 2 

USTALśNIA SźCźśGÓIOWś 

§ 7. TEREN ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ WIELORODZINNEJ: 

ust. zakres ustalenia pkt tre`ć ustalenia 

1. 
OZNACZENIE 

TERENU 
1.MW/U o powierzchni 0,5694 ha. 

2. 
PRZEZNACZENIE 

TERENU 

1) 
Teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną jako funkcję podstawo-
wą. 

2) 

Dopuszcza się lokalizację funkcji usJugowej wbudowanej w budynki mieszkalne lub w 
odrębnych obiektach usJugowych - z wyJączeniem rodzajów przedsięwzięć, dla których 
obowiązek sporządzenia raportu oddziaJywania na `rodowisko jest wymagany bądu mowe 
być wymagany, a takwe pod warunkiem, we powierzchnia uwytkowa funkcji usJugowej nie 
przekroczy 45 % powierzchni uwytkowej funkcji podstawowej. W usJugach handlowych 
powierzchnia sprzedawy nie mowe przekraczać 400 m2. 

3) 
Obowiązuje zakaz usytuowania lokali usJugowych powywej parteru, z wyJączeniem usJug 
biurowych, pensjonatowych, ochrony zdrowia i socjalnych. 

3. 

ZASADY KSZTAITOWANIA 
ZABUDOWY 

i ZAGOSPODAROWANIA 

TERENU 

1) 
Ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy w odlegJo`ci 3 m od linii rozgranicza-
jących drogi i ciąg pieszojezdny lub teren zieleni izolacyjnej. 

2) 
Ilo`ć kondygnacji nadziemnych nie mowe przekraczać czterech, w tym czwarta kondy-
gnacja musi być usytuowana wyJącznie w poddaszu uwytkowym. 



Śziennik Urzędowy 

Województwa źachodnio”omorskiego Nr 78 ｦ 13484 ｦ Poz. 2063 

 

3) Wysoko`ć budynków nie mowe przekraczać 19 m. 

4) Wysoko`ć elewacji frontowej nie mowe przekraczać 14 m. 

5) Wysoko`ć parteru z usJugami nie mowe być mniejsza niw 4 m. 

6) 
Poziom wej`ć do lokali usJugowych nie mowe być wyniesiony ponad poziom przylegJego 
chodnika więcej niw 0,15 m. 

7) 

W budynkach mieszkalnych obowiązuje stosowanie dachów symetrycznych, dwuspadowych 
o nachyleniu poJaci gJównych 45 stopni, maksymalnym występie okapów - do 1 m, mak-
symalnym występie nawisów - do 0,5 m. Dopuszcza się stosowanie naczóJków oraz lu-
karn o Jącznej szeroko`ci nie przekraczającej 50 % szeroko`ci elewacji frontowej 
budynku, a takwe poJaci dachowych o dowolnym nachyleniu nad lukarnami, wykuszami, 
tarasami i wej`ciami. 

8) 
Obowiązuje zakaz zabudowywania wnęk balkonowych i balkonów oraz zmiany podziaJów 
okiennych, z wyJączeniem przedsięwzięć polegających na przebudowie caJych elewacji. 

9) 
Obowiązuje zakaz stosowania materiaJów zawierających azbest i inne skJadniki uzna-
wane za szkodliwe dla zdrowia i `rodowiska. 

10) 

Obowiązuje zakaz lokalizacji: 
a) obiektów garawy blaszanych i obiektów o charakterze kontenerowym lub tymcza-

sowym, 

b) no`ników reklamowych wolno stojących i na`ciennych, z wyJączeniem szyldów wJa-
snych usJug usytuowanych w budynku. 

11) 
Powierzchnia zabudowy terenu lub dziaJki budowlanej obiektami naziemnymi nie mowe 
przekraczać 30 %, a Jącznie z obiektami podziemnymi, nie mowe przekraczać 60 %. 

12) 
Intensywno`ć zabudowy terenu lub dziaJki budowlanej nie mowe przekraczać warto`ci 
0,90. 

13) 

Powierzchnia biologicznie czynna musi zajmować co najmniej 45 % powierzchni terenu 
lub dziaJki budowlanej, a co najmniej 30 % powierzchni placyków zabaw dla dzieci 
najmJodszych i miejsc rekreacyjnych powinno być usytuowane w granicach tej po-
wierzchni. 

14) 

Na liniach rozgraniczających drogi obowiązuje zakaz wykonywania ogrodzeL z prefa-
brykowanych elementów betonowych, a takwe nie nawiązujących formą i materiaJem do 
innych ogrodzeL istniejących w najbliwszym otoczeniu oraz o wysoko`ci przekracza-
jącej 1,7 m. 

4. 

ZASADY SCALANIA 

i PODZIAIU 
NIERUCHOMO_CI 

Teren wymaga wydzielenia w granicach wyznaczonych przez linie rozgraniczające, których 
osie nalewy przyjmować za linie obowiązującego podziaJu. Po wydzieleniu i scaleniu sto-
sownie do potrzeb, dopuszcza się wtórny podziaJ nieruchomo`ci pod warunkiem zapewnienia 
dla kawdej z wyodrębnionych dziaJek budowlanych: 
a) szeroko`ci frontu dziaJki nie mniejszej niw 10 m, 
b) powierzchni nie mniejszej niw 1000 m2, a takwe powierzchni zapewniającej speJnienie 

wymagaL okre`lonych w ust. 3 pkt 11, 12 i 13 oraz w ust. 6 pkt 2, 
c) minimalnego kąta poJowenia granic w stosunku do pasa drogowego - 75 stopni, 
d) bezpo`redniej dostępno`ci do drogi publicznej lub ciągu pieszojezdnego (dojazdu i 

doj`cia). 

5. 

ZASADY OCHRONY 

_RODOWISKA 
PRZYRODNICZEGO 

1) 
Obowiązuje zdjęcie i wykorzystanie próchniczej warstwy gleby na cele poprawy war-
to`ci uwytkowej gruntów. 

2) 

Obowiązuje zakaz wykonywania nowych ujęć wody, za wyjątkiem studni publicznych 
oraz zakaz stosowania odwodnieL za pomocą otworów wiertniczych i drenawy, za wy-
jątkiem krótkotrwaJych odwodnieL przy pomocy igJofiltrów. 

6. 
ZASADY OBSIUGI 
KOMUNIKACYJNEJ 

1) 
ObsJuga komunikacyjna terenu z dróg lub ciągu pieszojezdnego oznaczonych symbolami 
7.KD.D, 8.KD.D, 10.KPj. 
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2) 

W granicach kawdej dziaJki budowlanej nalewy zapewnić miejsca postojowe dla samo-
chodów osobowych w ilo`ci zaokrąglonej do liczby caJkowitej zgodnie z zasadą mate-
matyczną, w tym: 
a) dla funkcji mieszkaniowej ｦ 0,8 miejsca postojowego na mieszkanie, 
b) dla funkcji pensjonatowej ｦ 0,8 miejsca postojowego na pokój oraz 0,2 miejsca 

postojowego na 1 zatrudnionego, 

c) dla lokalu handlowego lub usJugowego ｦ 0,025 miejsca postojowego na 1 m2 po-
wierzchni uwytkowej oraz 0,2 miejsca postojowego na 1 zatrudnionego, 

d) dla lokalu gastronomicznego, sali konferencyjnej lub klubu ｦ 0,1 miejsca po-
stojowego na 1 miejsce konsumpcyjne oraz 0,2 miejsca postojowego na 1 zatrud-

nionego. 

Z wyJączeniem funkcji mieszkaniowej, dopuszcza się mowliwo`ć wspólnego bilansowa-
nia miejsc postojowych usytuowanych w granicach terenu oznaczonego symbolem 

8.KD.D. 

7. 
ZASADY OBSIUGI 
INvYNIERYJNEJ 

1) 

Zaopatrzenie w wodę na cele bytowe - z sieci wodociągowej w przylegJych drogach. 
Niezalewnie od zaopatrzenia w wodę z sieci, nalewy przewidzieć zaopatrzenie z awa-
ryjnych studni publicznych - zgodnie z przepisami odrębnymi. Zaopatrzenie w wodę 
na cele przeciwpowarowe - z hydrantów ulicznych podziemnych montowanych na sieci 
wodociągowej. 

2) 
Odprowadzenie `cieków bytowych - do sieci kanalizacji `ciekowej w przylegJych dro-
gach. 

3) 
Odprowadzenie wód opadowych - do sieci kanalizacji deszczowej w przylegJych dro-
gach, wyposawonej w separator substancji ropopochodnych.  

4) 

Dopuszcza się przebudowę urządzeL melioracyjnych w sposób nie pogarszający stosun-
ków wodnych na terenach objętych zmianą planu oraz na terenach zlewniowo związa-
nych. 

5) 
Do celów bytowych i grzewczych nalewy wykorzystać miejską sieć ciepJowniczą, gaz 
przewodowy lub indywidualne uródJa energii ｦ z wyJączeniem paliw staJych. 

6) 
Zasilanie w energię elektryczną z kablowej sieci elektroenergetycznej 0,4 kV w 
przylegJych drogach lub ciągu pieszojezdnym. 

7) 
Gromadzenie i usuwanie odpadów komunalnych musi być oparte o obowiązujący w mie-
`cie system z uwzględnieniem selektywnej gospodarki odpadami. 

 

§ 8. TEREN ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ: 

ust. zakres ustalenia pkt tre`ć ustalenia 

1. 
OZNACZENIE 

TERENU 
2.MN o powierzchni 0,4065 ha. 

2. 
PRZEZNACZENIE 

TERENU 

1) 
Teren istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej szeregowej ｦ do zachowa-
nia. 

2) 

Dopuszcza się lokalizację funkcji usJugowej wbudowanej w budynki mieszkalne - z 
wyJączeniem rodzajów przedsięwzięć, dla których obowiązek sporządzenia raportu od-
dziaJywania na `rodowisko jest wymagany bądu mowe być wymagany. 

3. 

ZASADY KSZTAITOWANIA 
ZABUDOWY 

i ZAGOSPODAROWANIA 

TERENU 

1) 

Ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy w odlegJo`ci 3 m od linii rozgranicza-
jącej drogę oraz w sąsiedztwie istniejącej zabudowy ｦ w linii tej zabudowy wedJug 
rysunku planu. 

2) 
Ilo`ć kondygnacji nadziemnych nie mowe przekraczać trzech, w tym trzecia kondygna-
cja musi być usytuowana wyJącznie w poddaszu uwytkowym. 

3) Wysoko`ć budynków nie mowe przekraczać 11 m. 

4) Wysoko`ć elewacji frontowej nie mowe przekraczać 6 m. 

5) 

W nowych budynkach mieszkalnych obowiązuje stosowanie dachów symetrycznych, dwu-
spadowych lub wielospadowych o nachyleniu poJaci gJównych równym nachyleniu poJaci 
gJównych w sąsiednim segmencie zabudowy szeregowej. Dopuszcza się stosowanie poJaci 
dachowych o dowolnym nachyleniu nad lukarnami, wykuszami, tarasami i wej`ciami. 

6) 
W nowych obiektach gospodarczych lub garawach dopuszcza się stosowanie dachów pJa-
skich lub symetrycznych, dwuspadowych o nachyleniu poJaci od 30 do 45 stopni. 

7) 

W obiektach istniejących, w przypadku ich przebudowy, nadbudowy lub rozbudowy, 
obowiązuje utrzymanie istniejącej wysoko`ci budynku, wysoko`ci elewacji frontowej 
i geometrii dachu. 



Śziennik Urzędowy 

Województwa źachodnio”omorskiego Nr 78 ｦ 13486 ｦ Poz. 2063 

 

8) 
Obowiązuje zakaz stosowania materiaJów zawierających azbest i inne skJadniki uzna-
wane za szkodliwe dla zdrowia i `rodowiska. 

9) 

Obowiązuje zakaz lokalizacji: 
a) obiektów garawy blaszanych i obiektów o charakterze kontenerowym lub tymcza-

sowym, 

b) no`ników reklamowych wolno stojących i na`ciennych, z wyjątkiem szyldów wJa-
snych usJug usytuowanych w budynku. 

10) Powierzchnia zabudowy dziaJki budowlanej nie mowe przekraczać 40 %. 

11) 
Powierzchnia biologicznie czynna musi zajmować co najmniej 45 % powierzchni dziaJki 
budowlanej. 

12) 
Dopuszcza się realizację obiektów maJej architektury takich jak: altany, pergole, 
baseny dekoracyjne. 

13) 

Na liniach rozgraniczających drogi obowiązuje zakaz wykonywania ogrodzeL z prefa-
brykowanych elementów betonowych, a takwe nie nawiązujących formą i materiaJem do 
innych ogrodzeL istniejących w najbliwszym otoczeniu oraz o wysoko`ci przekracza-
jącej 1,7 m. 

4. 

ZASADY SCALANIA 

i PODZIAIU 
NIERUCHOMO_CI 

Teren wymaga wydzielenia w granicach wyznaczonych przez linie rozgraniczające, których 
osie nalewy przyjmować za linie obowiązującego podziaJu. Po wydzieleniu i scaleniu sto-
sownie do potrzeb, dopuszcza się wtórny podziaJ nieruchomo`ci w celu powiększenia są-
siednich dziaJek budowlanych istniejącej zabudowy szeregowej, pod warunkiem zapewnienia 
dla kawdej z wyodrębnionych dziaJek budowlanych: 
a) szeroko`ci frontu dziaJki nie mniejszej niw szeroko`ć dziaJki powiększanej, 
b) powierzchni nie mniejszej niw 120 m2, 
c) poJowenia nowych granic na przedJuweniu granic dziaJki powiększanej, 
d) po`redniej dostępno`ci do drogi publicznej poprzez sąsiednie dziaJki powiększane, a 

przylegJe do drogi publicznej. 

5. 

ZASADY OCHRONY 

_RODOWISKA 
PRZYRODNICZEGO 

Obowiązuje zakaz wykonywania nowych ujęć wody, za wyjątkiem studni publicznych oraz za-
kaz stosowania odwodnieL za pomocą otworów wiertniczych i drenawy, za wyjątkiem krótko-
trwaJych odwodnieL przy pomocy igJofiltrów. 

6. 
ZASADY OBSIUGI 
KOMUNIKACYJNEJ 

1) 
ObsJuga komunikacyjna dziaJek z przylegJych dróg lub na zasadach sJuwebno`ci poprzez 
przylegJe dziaJki. 

2) 

W granicach kawdej dziaJki budowlanej nalewy zapewnić miejsca postojowe dla samo-
chodów osobowych w ilo`ci zaokrąglonej do liczby caJkowitej zgodnie z zasadą mate-
matyczną, w tym: 
a) dla funkcji mieszkaniowej ｦ 2 miejsca postojowe na mieszkanie, 
b) dla lokalu handlowego lub usJugowego ｦ 0,025 miejsca postojowego na 1 m2 po-

wierzchni uwytkowej oraz 0,2 miejsca postojowego na 1 zatrudnionego, 
c) dla lokalu gastronomicznego lub klubu ｦ 0,1 miejsca postojowego na 1 miejsce 

konsumpcyjne oraz 0,2 miejsca postojowego na 1 zatrudnionego. 

7. 
ZASADY OBSIUGI 
INvYNIERYJNEJ 

1) 

Zaopatrzenie w wodę na cele bytowe - z sieci wodociągowej w przylegJych drogach. 
Niezalewnie od zaopatrzenia w wodę z sieci, nalewy przewidzieć zaopatrzenie z awa-
ryjnych studni publicznych - zgodnie z przepisami odrębnymi. Zaopatrzenie w wodę 
na cele przeciwpowarowe - z hydrantów ulicznych podziemnych montowanych na sieci 
wodociągowej. 

2) 
Odprowadzenie `cieków bytowych - do sieci kanalizacji `ciekowej w przylegJych dro-
gach. 

3) 

Odprowadzenie wód opadowych z doj`ć, podjazdów i miejsc postojowych dla samochodów 
- do sieci kanalizacji deszczowej w przylegJych drogach, wyposawonej w separator 
substancji ropopochodnych. Dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych z dachów bu-
dynków - na tereny nieutwardzone w granicach dziaJek budowlanych. 

4) 
Do celów bytowych i grzewczych nalewy wykorzystać miejską sieć ciepJowniczą, gaz 
przewodowy lub indywidualne uródJa energii ｦ z wyJączeniem paliw staJych. 

5) 
Zasilanie w energię elektryczną z kablowej sieci elektroenergetycznej 0,4 kV w 
przylegJych drogach. 

6) 
Gromadzenie i usuwanie odpadów komunalnych musi być oparte o obowiązujący w mie-
`cie system z uwzględnieniem selektywnej gospodarki odpadami. 
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§ 9. TERENY ZIELENI IZOLACYJNEJ: 

ust. zakres ustalenia pkt tre`ć ustalenia 

1. 
OZNACZENIE 

TERENU 
3.ZI o powierzchni 0,0648 ha. 

2. 
PRZEZNACZENIE 

TERENU 
Teren przeznaczony na zieleL izolacyjną. 

3. 

 

ZASADY 

ZAGOSPODAROWANIA 

TERENU 

1) Obowiązuje zakaz lokalizacji zabudowy kubaturowej. 

2) 
Dopuszcza się lokalizację urządzeL sportowych pod warunkiem, we ich powierzchnia 
nie przekroczy 20 % powierzchni terenu. 

3) 

Obowiązuje zakaz lokalizacji: 
a) obiektów usJugowych o charakterze kontenerowym lub tymczasowym, 
b) no`ników reklamowych. 

4. 

ZASADY SCALANIA 

i PODZIAIU 
NIERUCHOMO_CI 

Teren wymaga wydzielenia w granicach wyznaczonych przez linie rozgraniczające, których 
osie nalewy przyjmować za linie obowiązującego podziaJu. Po wydzieleniu i scaleniach 
stosownie do potrzeb, obowiązuje zakaz wtórnego podziaJu nieruchomo`ci. 

5. 

ZASADY OCHRONY 

_RODOWISKA 
PRZYRODNICZEGO 

Obowiązuje zakaz wykonywania nowych ujęć wody, za wyjątkiem studni publicznych oraz za-
kaz stosowania odwodnieL za pomocą otworów wiertniczych i drenawy, za wyjątkiem krótko-
trwaJych odwodnieL przy pomocy igJofiltrów. 

6. 
ZASADY OBSIUGI 
KOMUNIKACYJNEJ 

ObsJuga komunikacyjna terenu z przylegJej drogi lub ciągu pieszojezdnego. 

7. 
ZASADY OBSIUGI 
INvYNIERYJNEJ 

1) 
Zaopatrzenie w wodę na cele gospodarcze - z sieci wodociągowej w przylegJej dro-
dze. 

2) 
Zasilanie w energię elektryczną z kablowej sieci elektroenergetycznej 0,4 kV w 
przylegJej drodze lub ciągu pieszojezdnym. 

3) 
Gromadzenie i usuwanie odpadów komunalnych musi być oparte o obowiązujący w mie-
`cie system z uwzględnieniem selektywnej gospodarki odpadami. 

 

§ 10. TśRśN WÓŚ _RÓŚLĄŚOWYCH: 

ust. zakres ustalenia pkt tre`ć ustalenia 

1. 
OZNACZENIE 

TERENU 
4.WS o powierzchni 0,0695 ha. 

2. 
PRZEZNACZENIE 

TERENU 
Teren powierzchniowych wód `ródlądowych ｦ istniejący rów melioracyjny. 

3. 

ZASADY 

ZAGOSPODAROWANIA 

TERENU 

1) Obowiązuje zakaz lokalizacji zabudowy kubaturowej. 

2) Obowiązuje nakaz utrzymania otwartego charakteru rowu. 

3) 

Dopuszcza się przebudowę rowu, tym budowę pomostów pieszych - w sposób nie pogar-
szający parametrów technicznych rowu oraz stosunków wodnych na terenach objętych 
zmianą planu oraz na terenach zlewniowo związanych. 

4. 

ZASADY SCALANIA 

i PODZIAIU 
NIERUCHOMO_CI 

Teren wymaga wydzielenia w granicach wyznaczonych przez linie rozgraniczające, których 
osie nalewy przyjmować za linie obowiązującego podziaJu. Po wydzieleniu i scaleniach 
stosownie do potrzeb, obowiązuje zakaz wtórnego podziaJu nieruchomo`ci. 

5. 

ZASADY OCHRONY 

_RODOWISKA 
PRZYRODNICZEGO 

1) 
Obowiązuje zachowanie drzewostanu na zasadach okre`lonych w przepisach odrębnych 
oraz uzupeJnianie zadrzewienia brzegów rowu. 

2) 
Obowiązuje zakaz stosowania odwodnieL za pomocą otworów wiertniczych i drenawy, za 
wyjątkiem krótkotrwaJych odwodnieL przy pomocy igJofiltrów. 

6. 
ZASADY OBSIUGI 
KOMUNIKACYJNEJ 

ObsJuga komunikacyjna terenu z przylegJego ciągu pieszojezdnego. 

 

§ 11. TEREN INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ - ELEKTROENERGETYKI: 

ust. zakres ustalenia pkt tre`ć ustalenia 

1. 
OZNACZENIE 

TERENU 
 o powierzchni 0,0031 ha. 

2. 
PRZEZNACZENIE 

TERENU 
Teren infrastruktury technicznej elektroenergetyki ｦ planowana stacja transformatorowa. 

3. 

ZASADY KSZTAITOWANIA 
ZABUDOWY 

i ZAGOSPODAROWANIA 

TERENU 

1) 
Gabaryty i forma urządzeL ｦ wedJug standardów stosowanych przez dysponenta infra-
struktury technicznej elektroenergetyki. 

2) 

W przypadku realizacji indywidualnej zabudowy kubaturowej ｦ obowiązuje wysoko`ć 
obiektu do 6 m, wysoko`ć elewacji frontowej do 3 m oraz dach symetryczny o nachy-
leniu poJaci co najmniej 25 stopni. 

3) Powierzchnia zabudowy nie mowe przekraczać 60 %. 
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4) Powierzchnia biologicznie czynna musi zajmować co najmniej 20 %. 

5) 
Na liniach rozgraniczających drogi lub ciąg pieszojezdny obowiązuje zakaz wykony-
wania ogrodzeL z prefabrykowanych elementów betonowych. 

4. 

ZASADY SCALANIA 

i PODZIAIU 
NIERUCHOMO_CI 

Teren wymaga wydzielenia w granicach wyznaczonych przez linie rozgraniczające, których 
osie nalewy przyjmować za linie obowiązującego podziaJu. Po wydzieleniu obowiązuje zakaz 
wtórnego podziaJu nieruchomo`ci. 

5. 

ZASADY OCHRONY 

_RODOWISKA 
PRZYRODNICZEGO 

Obowiązuje zdjęcie i wykorzystanie próchniczej warstwy gleby na cele poprawy warto`ci 
uwytkowej gruntów. 

6. 
ZASADY OBSIUGI 
KOMUNIKACYJNEJ 

ObsJuga komunikacyjna terenów z przylegJych dróg. 

7. 
ZASADY OBSIUGI 
INvYNIERYJNEJ 

Zasilanie w energię elektryczną z kablowej sieci elektroenergetycznej w przylegJej dro-
dze. 

 

§ 12. TEREN KOMUNIKACJI - DROGI PUBLICZNEJ: 

ust. zakres ustalenia pkt tre`ć ustalenia 

1. 
OZNACZENIE 

TERENU 
6.KD.G o powierzchni 0,0134 ha. 

2. 
PRZEZNACZENIE 

TERENU 

Fragment istniejącej drogi publicznej kategorii gminnej w klasie drogi gJównej w ciągu 
ul. 11-go Listopada ｦ do wspólnego uwytkowania z terenem przylegJym poza obszarem zmiany 
planu. 

3. 

ZASADY 

ZAGOSPODAROWANIA 

TERENU 

1) 
Szeroko`ć w liniach rozgraniczających, jezdnia, zatoki komunikacji publicznej, pa-
sy zieleni, `ciewki rowerowe i chodniki - wedJug stanu istniejącego. 

2) 

Obowiązuje zakaz zabudowy oraz zakaz lokalizacji: 
a) tymczasowych obiektów usJugowych, 
b) no`ników reklamowych. 

4. 

ZASADY SCALANIA 

i PODZIAIU 
NIERUCHOMO_CI 

Teren wymaga wydzielenia w granicach wyznaczonych przez linie rozgraniczające, których 
osie nalewy przyjmować za linie obowiązującego podziaJu. Po wydzieleniu obowiązuje zakaz 
wtórnego podziaJu nieruchomo`ci. 

5. 
ZASADY OBSIUGI 
INvYNIERYJNEJ 

1) Odprowadzenie wód opadowych do sieci kanalizacji deszczowej w drodze. 

2) 

Lokalizacja infrastruktury technicznej w pasie drogowym ｦ wedJug stanu istniejące-
go oraz dodatkowej, planowanej: 

a) sieci wodociągowej o `rednicy od 90 do 160 mm, 
b) sieci kanalizacji `ciekowej o `rednicy od 0,2 do 0,6 m, 
c) sieci kanalizacji `ciekowej tJocznej o `rednicy do 125 mm, 
d) sieci kanalizacji deszczowej o `rednicy od 0,3 m do 0,8 m, 
e) sieci gazowej o `rednicy od de25PE do de225PE, 
f) sieci ciepJowniczej o `rednicy od 20 do 200 mm, 
g) sieci energetycznej SN ｦ 15 kV, 
h) sieci energetycznej NN ｦ 0,4 kV, 
i) sieci telekomunikacyjnej, 

j) innych sieci o charakterze magistralnym. 

 

§ 13. TEREN KOMUNIKACJI - DROGI PUBLICZNEJ: 

ust. zakres ustalenia pkt tre`ć ustalenia 

1. 
OZNACZENIE 

TERENU 
7.KD.D o powierzchni 0,0739 ha. 

2. 
PRZEZNACZENIE 

TERENU 

Fragment planowanej drogi publicznej kategorii gminnej w klasie drogi dojazdowej w ciągu 
ul. Strzeleckiej. 

3. 

ZASADY 

ZAGOSPODAROWANIA 

TERENU 

1) 
Szeroko`ć w liniach rozgraniczających, jezdnia, zatoki parkingowe, pasy zieleni, 
`ciewki rowerowe i chodniki - wedJug ustaleL w odrębnym planie miejscowym. 

2) 

Obowiązuje zakaz zabudowy oraz zakaz lokalizacji: 
a) tymczasowych obiektów usJugowych, 
b) no`ników reklamowych. 

4. 

ZASADY SCALANIA 

i PODZIAIU 
NIERUCHOMO_CI 

Teren wymaga wydzielenia w granicach wyznaczonych przez linie rozgraniczające, których 
osie nalewy przyjmować za linie obowiązującego podziaJu. Po wydzieleniu i scaleniu sto-
sownie do potrzeb, obowiązuje zakaz wtórnego podziaJu nieruchomo`ci. 
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5. 
ZASADY OBSIUGI 
INvYNIERYJNEJ 

1) Odprowadzenie wód opadowych do sieci kanalizacji deszczowej w drodze. 

2) 

Lokalizacja infrastruktury technicznej w pasie drogowym ｦ wedJug stanu istniejące-
go oraz dodatkowej, planowanej: 

a) sieci wodociągowej o `rednicy od 90 do 160 mm, 
b) sieci kanalizacji `ciekowej o `rednicy od 0,2 do 0,6 m, 
c) sieci kanalizacji `ciekowej tJocznej o `rednicy do 125 mm, 
d) sieci kanalizacji deszczowej o `rednicy od 0,3 m do 0,8 m, 
e) sieci gazowej o `rednicy od de25PE do de225PE, 
f) sieci ciepJowniczej o `rednicy od 20 do 200 mm, 
g) sieci energetycznej SN ｦ 15 kV, 
h) sieci energetycznej NN ｦ 0,4 kV, 
i) sieci telekomunikacyjnej, 

j) innych sieci o charakterze magistralnym. 

 

§ 14. TEREN KOMUNIKACJI - DROGI PUBLICZNEJ: 

ust. zakres ustalenia pkt tre`ć ustalenia 

1. 
OZNACZENIE 

TERENU 
8.KD.D o powierzchni 0,2876 ha. 

2. 
PRZEZNACZENIE 

TERENU 

Fragment planowanej drogi publicznej kategorii gminnej w klasie drogi dojazdowej w ciągu 
ul. UJaLskiej. 

3. 

ZASADY 

ZAGOSPODAROWANIA 

TERENU 

1) Szeroko`ć w liniach rozgraniczających ｦ zmienna wedJug rysunku planu. 

2) W poszerzeniu pasa drogowego ｦ zatoka parkingowa na 20 miejsc postojowych. 

3) Pojedyncza jezdnia z dwoma pasami ruchu. 

4) Dwustronne chodniki. 

5) 

Obowiązuje zakaz zabudowy oraz zakaz lokalizacji: 
a) tymczasowych obiektów usJugowych, 
b) no`ników reklamowych. 

4. 

ZASADY SCALANIA 

i PODZIAIU 
NIERUCHOMO_CI 

Teren wymaga wydzielenia w granicach wyznaczonych przez linie rozgraniczające, których 
osie nalewy przyjmować za linie obowiązującego podziaJu. Po wydzieleniu i scaleniu sto-
sownie do potrzeb, obowiązuje zakaz wtórnego podziaJu nieruchomo`ci. 

5. 
ZASADY OBSIUGI 
KOMUNIKACYJNEJ 

WJączenie komunikacyjne w dalszy przebieg drogi poza obszarem zmiany planu. 

6. 
ZASADY OBSIUGI 
INvYNIERYJNEJ 

1) Odprowadzenie wód opadowych do sieci kanalizacji deszczowej w drodze. 

2) 

Lokalizacja infrastruktury technicznej w pasie drogowym ｦ wedJug stanu istniejące-
go oraz dodatkowej, planowanej: 

a) sieci wodociągowej o `rednicy od 90 do 160 mm, 
b) sieci kanalizacji `ciekowej o `rednicy od 0,2 do 0,6 m, 
c) sieci kanalizacji `ciekowej tJocznej o `rednicy do 125 mm, 
d) sieci kanalizacji deszczowej o `rednicy od 0,3 m do 0,8 m, 
e) sieci gazowej o `rednicy od de25PE do de225PE, 
f) sieci ciepJowniczej o `rednicy od 20 do 200 mm, 
g) sieci energetycznej SN ｦ 15 kV, 
h) sieci energetycznej NN ｦ 0,4 kV, 
i) sieci telekomunikacyjnej, 

j) innych sieci o charakterze magistralnym. 

 

§ 15. TEREN KOMUNIKACJI - DROGI PUBLICZNEJ: 

ust. zakres ustalenia pkt tre`ć ustalenia 

1. 
OZNACZENIE 

TERENU 
9.KD.D o powierzchni 0,1114 ha. 

2. 
PRZEZNACZENIE 

TERENU 

Fragment istniejącej drogi publicznej kategorii gminnej w klasie drogi dojazdowej w cią-
gu ul. Herbowej. 

3. 

ZASADY 

ZAGOSPODAROWANIA 

TERENU 

1) 
Szeroko`ć w liniach rozgraniczających i parametry techniczne - wedJug stanu istnie-
jącego. 

2) 

Obowiązuje zakaz zabudowy oraz zakaz lokalizacji: 
a) tymczasowych obiektów usJugowych, 
b) no`ników reklamowych. 

4. 

ZASADY SCALANIA 

i PODZIAIU 
NIERUCHOMO_CI 

Teren wymaga wydzielenia w granicach wyznaczonych przez linie rozgraniczające, których 
osie nalewy przyjmować za linie obowiązującego podziaJu. Po wydzieleniu i scaleniu sto-
sownie do potrzeb, obowiązuje zakaz wtórnego podziaJu nieruchomo`ci. 
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5. 
ZASADY OBSIUGI 
KOMUNIKACYJNEJ 

WJączenie komunikacyjne w dalszy przebieg drogi poza obszarem zmiany planu. 

6. 
ZASADY OBSIUGI 
INvYNIERYJNEJ 

1) Odprowadzenie wód opadowych do sieci kanalizacji deszczowej w drodze. 

2) 

Lokalizacja infrastruktury technicznej w pasie drogowym ｦ wedJug stanu istniejące-
go oraz dodatkowej, planowanej: 

a) sieci wodociągowej o `rednicy od 90 do 160 mm, 
b) sieci kanalizacji `ciekowej o `rednicy od 0,2 do 0,6 m, 
c) sieci kanalizacji `ciekowej tJocznej o `rednicy do 125 mm, 
d) sieci kanalizacji deszczowej o `rednicy od 0,3 m do 0,8 m, 
e) sieci gazowej o `rednicy od de25PE do de225PE, 
f) sieci ciepJowniczej o `rednicy od 20 do 200 mm, 
g) sieci energetycznej SN ｦ 15 kV, 
h) sieci energetycznej NN ｦ 0,4 kV, 
i) sieci telekomunikacyjnej, 

j) innych sieci o charakterze magistralnym. 
 

§ 16. TEREN KOMUNIKACJI - CIĄGU PIśSźOJśźŚNśGO: 

ust. zakres ustalenia pkt tre`ć ustalenia 

1. 
OZNACZENIE 

TERENU 
10.KPj o powierzchni 0,0466 ha. 

2. 
PRZEZNACZENIE 

TERENU 
Planowana droga kategorii gminnej - ciąg pieszojezdny. 

3. 

ZASADY 

ZAGOSPODAROWANIA 

TERENU 

1) Szeroko`ć w liniach rozgraniczających ｦ 5 m. 

2) Obowiązuje kolorystyczne lub materiaJowe wyrównienie pasów ruchu samochodowego. 

3) 

Obowiązuje zakaz zabudowy oraz zakaz lokalizacji: 
a) tymczasowych obiektów usJugowych, 
b) no`ników reklamowych. 

4. 

ZASADY SCALANIA 

i PODZIAIU 
NIERUCHOMO_CI 

Teren wymaga wydzielenia w granicach wyznaczonych przez linie rozgraniczające, których 
osie nalewy przyjmować za linie obowiązującego podziaJu. Po wydzieleniu i scaleniach 
stosownie do potrzeb, obowiązuje zakaz wtórnego podziaJu nieruchomo`ci. 

5. 
ZASADY OBSIUGI 
KOMUNIKACYJNEJ 

WJączenia komunikacyjne do drogi oznaczonej symbolem 8.KD.D oraz w dalszy przebieg ciągu 
poza obszarem zmiany planu. 

6. 
ZASADY OBSIUGI 
INvYNIERYJNEJ 

1) 
Odprowadzenie wód opadowych powierzchniowe do sieci kanalizacji deszczowej w ciągu 
pieszojezdnym lub do sąsiedniego rowu melioracyjnego. 

2) 

Lokalizacja planowanej infrastruktury technicznej: 

a) sieci kanalizacji deszczowej o `rednicy od 0,3 m do 0,8 m, 
b) sieci energetycznej SN ｦ 15 kV, 
c) sieci energetycznej NN ｦ 0,4 kV. 

RozdziaJ 3 

STAWKA PROCśNTOWA SIUvĄCA NALICźśNIU OPIATY PLANISTYCźNśJ 

§ 17. Wysoko`ć jednorazowej o”Jaty, ”obieranej ”rzez ”rezydenta ”rzy zbyciu nieruchomo`ci, której 
warto`ć wzrosJa w związku z ustaleniami niniejszej zmiany ”lanu, ustala się na 0% wzrostu warto`ci nie-

ruchomo`ciŁ 

RozdziaJ 4 

USTALśNIA KOKCOWś 

§ 18. Tracą moc ustalenia szczegóJowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego osiedla ｭRycerskaｬ 
dla terenu ograniczonego ulicami Herbową, UJaLską i 11-go Listo”ada uchwalonego w dniu 7 ”audziernika 

1999 rŁ uchwaJą Nr XIVł94ł99 Rady Miasta _winouj`cia (ŚzŁ U. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 44, poz. 694). 

§ 19. Wykonanie uchwaJy ”owierza się Prezydentowi _winouj`ciaŁ 

§ 20. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 30 dni od daty ogJoszenia w Śzienniku Urzędowym Wo-

jewództwa źachodnio”omorskiego i podlega publikacji na stronie internetowej Miasta _winouj`cieŁ 

PRźśWOŚNICźĄCY RAŚY 
 

Zbigniew PomieczyLski 
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źaJączniki do uchwaJy Nr LVII/470/2009 

Rady Miasta _winouj`cie 

z dnia 24 wrze`nia 2009 r. (poz. 2063) 

źaJącznik nr ń 
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źaJącznik nr 2 
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źaJącznik nr 3 

ROźSTRźYGNIĘCIś 

w sprawie uwag wniesionych do projektu zmiany planu 

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

strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717; zmiany: Dz. U. 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, 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 _winouj-

`cie rozstrzyga, co nastę”uje: 

do projektu zmiany ”lanu, wyJowonego do ”ublicznego wglądu z ”rognozą skutków w”Jywu ustaleL ”lanu 
na `rodowisko, nie wniesiono uwag, zgodnie z wykazem uwag stanowiącym integralną czę`ć dokumen-

tacji formalnoprawnej prac planistycznych. 

źaJącznik nr 4 

ROźSTRźYGNIĘCIś 

w s”rawie realizacji zadaL z zakresu infrastruktury technicznej oraz zasad ich finansowania 

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

strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717; zmiany: Dz. U. 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, 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 _winouj`cia 
okre`la nastę”ujący s”osób realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nalewą do za-

daL wJasnych gminy oraz zasady ich finansowania: 

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

nolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, 

Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, 

poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, 

poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, 

Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420), sta-

nowią zadania wJasne gminy. 

2. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej zapisane w niniejszej zmianie planu obejmują in-

westycje samodzielne, realizowane w liniach rozgraniczających dróg gminnych. 

§ 2. Wykaz terenów funkcjonalnych, w których za”isane zostaJy inwestycje z zakresu infrastruktury 
technicznej nalewące do zadaL wJasnych gminy: 

 
symbole terenó

funkcjonalnych 
opis inwestycji wynikający z ustale> zmiany planu  

1 3.ZI urządzenie zieleni izolacyjnej 

2 10.KPj 
budowa drogi gminnej (ciągu pieszojezdnego) wraz z niezbędną 

infrastrukturą techniczną 

 

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

1) realizacja inwestycji ”rzebiegać będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym między innymi 

zgodnie z ustawą Prawo budowlane, ustawą o zamówieniach ”ublicznych, ustawą o samorządzie 

gminnym, ustawą o gos”odarce komunalnej i ustawą Prawo ochrony `rodowiska; 
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2) s”osób realizacji inwestycji okre`lonych w § 2 mowe ulegać modyfikacji wraz z dokonującym się ”o-

stę”em techniczno-technologicznym, zgodnie z zasadą stosowania najle”szej dostę”nej techniki, o ile 
nie nastą”i naruszenie ustaleL zmiany planu; 

3) realizacja i finansowanie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej nie wyszczególnionych 
w § 2 będzie ”rzedmiotem umowy zainteresowanych stron. 

§ 4. Finansowanie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych 
gminy podlega przepisom ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. 

Nr 249, poz. 2104; zmiany: Dz. U. Nr 169, poz. 1420; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, 

Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832; z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, 

poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984; z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, 

Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505; z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619, 

Nr 79, poz. 666), przy czym: 

1) wydatki majątkowe gminy będzie okre`laJa Rada Miasta _winouj`cie ”od nazwą ｭWieloletni plan in-

westycyjnyｬ; 
2) wydatki inwestycyjne finansowane z budwetu gminy będą ustalane w uchwale budwetowej; 
3) inwestycje, których okres realizacji będzie ”rzekraczaJ jeden rok budwetowy, ujmowane będą w wy-

kazie stanowiącym zaJącznik do uchwaJy budwetowej - zwanym ｭWieloletnie programy inwestycyjneｬ. 

§ 5. 1. źadania w zakresie budowy dróg na terenach funkcjonalnych wskazanych w § 2 finansowane 

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

2. Zadania w zakresie budowy sieci kanalizacji deszczowej na terenach funkcjonalnych wskazanych 

w § 2 finansowane będą na ”odstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym za-

o”atrzeniu w wodę i zbiorowym od”rowadzeniu `cieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 123, 

poz. 858; zmiany: Dz. U. z 2007 r. Nr 147, poz. 1033; z 2009 r. Nr 18, poz. 97) ze `rodków wJasnych 
przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjnego w o”arciu o uchwalane ”rzez Radę Miasta _winouj`cie wielolet-

nie plany rozwoju i modernizacji urządzeL wodociągowych i kanalizacyjnych lub ”rzez budwet gminy. 

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

trycznej wykazanych w § 2 realizowane będą w s”osób okre`lony w art. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 

1997 r. - Prawo energetyczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625; zmiany: Dz. U. z 2006 r. 

Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217; z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, 

Nr 115, poz. 790 i Nr 130, poz. 905; z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 227, poz. 1505; z 2009 r. Nr 3, 

poz. 11, Nr 69, poz. 586). 

Poz. 2064 

 

UCHWAIA NR LII/501/09 

Rady Miejskiej w Wolinie 

z dnia 29 wrze`nia 2ŃŃ9 r. 

 

w sprawie zmiany uchwaJy w s”rawie ustalenia ”lanu sieci i granic obwodów ”rowadzonych ”rzez gminę 
”ublicznych oddziaJów ”rzedszkolnych w szkoJach ”odstawowych i Przedszkolu Miejskim z OddziaJem 

vJobkowym. 

 Na podstawie art. 14a ust. 1 ustawy z dnia ustawy z dnia 7 wrze`nia 1991 r. o systemie o`wiaty 
(tekst jednolity: Dz. U. 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, 

poz. 2781 oraz z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020 i Nr 131, poz. 1091, 

Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, 

poz. 1658; z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, 

poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292 oraz z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917 i Nr 216, poz. 1370 

oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33 i Nr 56, poz. 458) Rada Miejska w Wolinie uchwala, co nastę”uje: 


