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UCHWAIA NR VII/71/11 

 RADY GMINY STEPNICA 

 z dnia 29 lipca 2011 r. 

zmieniająca uchwaJę w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji spoJecznych 

z mieszkaLcami Gminy StepnicaŁ 

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 

poz. 1591 z ”óunŁ zmŁ) uchwala się, co nastę”uje: 

§ 1. W uchwale Nr XXXVIII/328/06 Rady Gminy Stepnica z dnia 15 wrze`nia 2006 r. w sprawie zasad 

i trybu ”rze”rowadzania konsultacji s”oJecznych z mieszkaLcami Gminy Ste”nica § 4 otrzymuje brzmienie: 

ｭ§ 4. 1. W zalewno`ci od ”rzedmiotu konsultacji mogą być stosowane nastę”ujące formy konsultacji: 

1) spotkanie ”rzedstawicieli organów gminy z mieszkaLcami, 
2) s”otkanie ”rzedstawicieli organów gminy z ”rzedstawicielami organizacji ”ozarządowych, 
3) skrzynka na wnioski znajdująca się w sekretariacie Urzędu Gminy, 
4) skrzynka poczty elektronicznej, 

5) ankiety internetowe, 

6) karty konsultacyjne. 

2Ł Prze”rowadzając konsultacje mowna stosować więcej niw jedną formę konsultacjiŁｬ 

§ 2. Wykonanie uchwaJy ”owierza się Wójtowi Gminy Ste”nicaŁ 

§ 3. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 14 dni od dnia ogJoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa źachodnio”omorskiegoŁ 

 

 

 

 

Przewodnicząca Rady 

 

Ewa Karmazyn 
1884

 

1885 
1885 

UCHWAIA NR IX/98/11  

 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE 

 z dnia 25 maja 2011 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu 

lewącego w obrębie ZastaL, Chynowo i Rekowo, gmina Wolin. 

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

przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. 

Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635; z 2008 r. Nr 123, 

poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413; z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, 

poz. 474, Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043; z 2011 r. Nr 32, poz. 159) Rada 

Miejska w Wolinie uchwala, co nastę”uje: 

RozdziaJ ń 

Przepisy wstępne 

§ 1. 1. Zgodnie z uchwaJą Nr XL/439/06 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 26 ”audziernika 2006 r. 

w sprawie ”rzystą”ienia do s”orządzenia miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego dla ob-

szaru dziaJek numer: nr 96 obręb geodezyjny Chynowo, nr 4/2 i czę`ć nr 5 obręb geodezyjny źastaL oraz 
czę`ć nr 103 obręb geodezyjny Rekowo, gmŁ Wolin i po stwierdzeniu zgodno`ci z ustaleniami Studium uwa-

runkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy Wolin ”rzyjętego uchwaJą Nr LXXIX/785/10 

Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 28 ”audziernika 2010 r. uchwala się miejscowy ”lan zagos”odarowania 
przestrzennego dla terenu o powierzchni 5,95 ha, zwany dalej planem. 
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2. Przedmiotem planu jest zabudowa mieszkaniowa z usJugami nieuciąwliwymi oraz infrastrukturą 
techniczną obsJugującą obszar ”lanuŁ 

3Ł Integralną czę`cią niniejszej uchwaJy są: 

1) zaJącznik graficzny nr 1 - rysunek planu w skali 1: 1 000, 

2) zaJącznik graficzny nr 2 - wyrys ze studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzen-

nego gminy Wolin, 

3) zaJącznik nr 3 - rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu, 

4) zaJącznik nr 4 - rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infra-

struktury technicznej, nalewących do zadaL wJasnych gminy oraz o zasadach ich finansowania. 

4Ł Plan miejscowy okre`la: 

1) przeznaczenie terenu oraz linie rozgraniczające tereny o równym ”rzeznaczeniu lub równych zasadach 
zagospodarowania, 

2) zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego, 
3) zasady ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu kulturowego, 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej, 
5) wymagania wynikające z ”otrzeb ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych, 
6) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu, w tym linie zabudowy 

i gabaryty obiektów, 
7) szczegóJowe zasady i warunki scalania nieruchomo`ci objętych ”lanem, 
8) szczególne warunki zagos”odarowania terenów oraz ograniczenia w ich uwytkowaniu, 
9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, 

10) s”osób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i uwytkowania terenów, 
11) stawki ”rocentowe, na ”odstawie których ustala się o”Jatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy 

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

§ 2. 1. Ustalenia planu miejscowego skJadają się z: 

1) ustaleL wstę”nych, zawartych w rozdziale 1, 

2) ustaleL ogólnych, zawartych w rozdziale 2, 

3) ustaleL szczegóJowych dla wyznaczonych w ”lanie terenów elementarnych, zawartych w rozdziale 3, 

4) ”rze”isów koLcowych, zawartych w rozdziale 4. 

2Ł Śla ”oszczególnych terenów mają zastosowanie wszystkie rodzaje ustaleL, które wymieniono 

w ust. 1. 

3Ł Śla kawdego terenu elementarnego z zastrzeweniem ust. 4, s”recyzowano ustalenia szczegóJowe 

w nastę”ującym ukJadzie: 

1) przeznaczenie terenu, 

2) zagospodarowanie terenu i ksztaJtowanie zabudowy, 
3) zasady i warunki ”odziaJu nieruchomo`ci, 
4) ustalenia w zakresie ochrony `rodowiska ”rzyrodniczego i kulturowego, 

5) ustalenia komunikacyjne, 

6) ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej. 

4Ł Śla terenów nie wymagających kom”letu ustaleL okre`lono wyJącznie ustalenia wymagane ”otrze-

bami tych terenówŁ 

5Ł Ilekroć w ”lanie miejscowym uwywa się niwej wymienionych okre`leL, to nalewy je rozumieć nastę-
”ująco: 

1) wysoko`ć zabudowy - wysoko`ć liczona od ”oziomu terenu ”rzy najniwej ”oJowonym wej`ciu do bu-

dynku do kalenicy, bądu zbiegu ”oJaci dachowej, a w ”rzy”adku stosowania dachów ”Jaskich - do 

najwywszego ”unktu ”rzekrycia dachu; 
2) obowiązująca linia zabudowy jest to linia, wzdJuw której nalewy sytuować obiekty kubaturowe oraz 

okre`lone w ustaleniach ”lanu rodzaje budowli naziemnych nie będące liniami ”rzesyJowymi i sieciami 

uzbrojenia terenuŁ Śo”uszcza się wysunięcie ”rzed linię zabudowy do 1,2 m drobnych elementów in-

tegralnie związanych ze strukturą architektoniczną budynku, jak ryzality, schodki, ganki wej`ciowe, 
zadaszenia, wykusze, o Jącznej ”owierzchni liczonej ”o obrysie zewnętrznym do 3 m² oraz podziem-

nych czę`ci budynku, ”rzyJączy technicznych, elementów drogowych, z zastrzeweniem ”rze”isów od-

rębnych; 
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3) nie”rzekraczalna linia zabudowy jest to linia, ”oza którą realizacja wszelkich obiektów kubaturowych 
jest niedo”uszczalnaŁ Warunek nie dotyczy drobnych elementów integralnie związanych ze strukturą 
architektoniczną budynku, jak ryzality, schodki, ganki wej`ciowe, zadaszenia, wykusze, it”Ł o Jącznej 
”owierzchni liczonej ”o obrysie zewnętrznym do 3 m², oraz ”odziemnych czę`ci budynku, ”rzyJączy 
technicznych, elementów drogowych, z zastrzeweniem ”rze”isów odrębnych; 

4) teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej - zabudowa mieszkaniowa; w budynku mogą być zlo-

kalizowane maksymalnie cztery lokale mieszkalneŁ Wykluczona lokalizacja uciąwliwych funkcji ”roduk-

cyjnych oraz rzemiosJa uciąwliwegoŁ Śo”uszcza się równiew w parterze lub piwnicy budynku lokaliza-

cję garawy lub miejsc ”ostojowych na ”otrzeby mieszkaLców i wynajmujących; 
5) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - zabudowa jednorodzinna z dopuszczeniem lokalizacji 

usJug komercyjnych towarzyszących ty”u: zdrowie, handel i gastronomia, drobne nieuciąwliwe rze-

miosJoŁ Wykluczona lokalizacja uciąwliwych funkcji ”rodukcyjnych oraz rzemiosJa uciąwliwegoŁ UsJugi 
zlokalizowane w ”arterze budynkuŁ Powierzchnia usJug do 30% ”owierzchni uwytkowej budynku 
mieszkalnego. 

6) dach wysoki - forma dachu budynku, w którym ”ochylenie ”oJaci wynosi co najmniej 35º; 
7) tymczasowe zagospodarowanie terenu - to s”osób korzystania z terenu zagospodarowanego w spo-

sób dotychczasowy, do momentu docelowego zainwestowania, zgodnego z funkcją terenu okre`loną 

w planie miejscowym. 

RozdziaJ 2 

Ustalenia ogólne 

§ 3. Na obszarze ”lanu miejscowego wydziela się nastę”ujące tereny elementarne, oznaczone niwej 
opisanymi symbolami: 

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - MN; 

2) teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej - MW; 

3) teren dróg ”ublicznych klasy lokalnej - KDL 

4) tereny dróg wewnętrznych - KDW, 

5) tereny ciągów ”ieszojezdnych - KKp, 

6) teren zieleni nieurządzonej - ZL 

7) teren lokalizacji stacji transformatorowej 15/0,4 kV - EE, 

§ 4. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennegoŁ 

1. W zakresie zagospodarowania terenu i ksztaJtowania zabudowy ustala się: 

1) rozwój struktur funkcjonalnych mieszkaniowych, ”rzy uwzględnieniu uwarunkowaL wynikających z cha-

rakteru sąsiadujących miejscowo`ci, 
2) do”uszcza się stosowanie kolorystyki zabudowy kubaturowej w tonacjach jasnych, pastelowych, 

stosowanie materiaJów ”ochodzenia naturalnego ty”u drewno, kamieL, cegJa licowa ceramiczna, 
klinkier, dachówka ceramiczna i ceramiczno-pochodna, 

3) nie do”uszcza się umieszczania tablic i obiektów reklamowych, wiszących i wolnostojących na tere-

nie objętym ”lanem miejscowym, 
4) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna winna charakteryzować się zwartym obrysem `cian zewnętrz-

nych zamykających się w kwadracie lub ”rostokącie, do”uszcza się umieszczanie w elewacji wykuszy, 

balkonów, loggii it”Ł, 
5) ograniczenie wysoko`ci ogrodzeL: minimalnej 1,2 m, maksymalnej do 1,6 m, zakaz budowy ”eJnych 

ogrodzeL ”osesji oraz ogrodzeL z ”refabrykowanych elementów betonowychŁ 
6) w”rowadzanie wzdJuw ciągu komunikacyjnego oznaczonego na rysunku ”lanu symbolem KŚL zieleni 

izolacyjnej. 

2. W zakresie zasad i warunków ”odziaJu nieruchomo`ci ustala się: 

1) do”uszczenie Jączenia dziaJek na terenach projektowanych z uwzględnieniem ”arametrów zawartych 

w ustaleniach szczegóJowych, 
2) ”rzebieg linii rozgraniczających tereny o równym ”rzeznaczeniu lub równych zasadach zagos”odarowa-

nia dla celów o”racowaL geodezyjnych nalewy okre`lić ”o”rzez odczyt osi linii z rysunku planu. 

3. W zakresie tymczasowego uwytkowania terenu ustala się: 

Do czasu realizacji inwestycji zgodnie z ”rojektowanym ”rzeznaczeniem terenu do”uszcza się dotych-

czasowe uwytkowanie terenuŁ 
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§ 5. Ustalenia dotyczące zasad ochrony `rodowiska: 

1) teren objęty ”lanem zlokalizowany jest na obszarze ostoi ”tasiej ｭźalew KamieLski i Dziwnaｬ PLB 

320011, 

2) obszar ”lanu znajduje się w granicach obszaru za”ro”onowanego do objęcia ochroną w formie zespo-

Ju ”rzyrodniczo-krajobrazowego ZPK - II Jezioro Ko”rowo; od ”oJudnia graniczy z obszarem cennym 

przyrodniczo - OC-2, 

3) na obszarze ”lanu miejscowego obowiązuje zakaz ”rzekraczania standardów jako`ci `rodowiska ”oza 
granicami dziaJki, do której inwestor ma tytuJ ”rawny z wyjątkiem inwestycji celu publicznego z za-

kresu telekomunikacji. 

§ 6. Ustalenia dotyczące zasad ochrony `rodowiska kulturowego i zabytkówŁ Tereny i obiekty chro-

nione nie wystę”ująŁ 

§ 7. Plan wyznacza drogi publiczne jako obszary przeznaczone na cele publiczne. 

§ 8. Ustalenia dotyczące ukJadu komunikacyjnegoŁ 

1Ł Powiązanie zewnętrzne ukJadu komunikacyjnego odbywa się ”o”rzez nowo”rojektowane drogi 
wewnętrzne z ”odJączeniem do istniejącej drogiŁ 

2Ł Obowiązuje ”arkowanie w granicach wJasnej dziaJki ”rzy zaJoweniu: 

1) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - minimum 2 miejsca ”arkingowe na jednej dziaJce dla 
funkcji mieszkalnej, a dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z do”uszczeniem zabudowy usJug - 
dodatkowo 2 miejsca ”arkingowe na jeden lokal usJugowy, 

2) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej - 1 miejsce parkingowe na 1 lokal mieszkalny. 

3Ł Regulacje linii rozgraniczających dróg, zgodnie z rysunkiem planu. 

§ 9. Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej. 

1. W zakresie zaopatrzenia w wodę: 

1) zaopatrzenie z ”rojektowanej sieci wodociągowej, zasilanej z istniejącego wodociągu wiejskiego (”oza 
obszarem planu), 

2) ustala się ”arametry nowo”rojektowanych sieci - ø do 100 mm, ”rowadzonych w liniach rozgranicze-

nia dróg i ulic oraz w wydzielonych pasach technicznych, 

3) zaopatrzenie w wodę do celów ”rzeciw”owarowych z hydrantów ulicznych zamontowanych na sieci 
wodociągowej, 

4) lokalizację nowych studni ”ublicznych dla ”otrzeb zao”atrzenia w wodę w sytuacjach kryzysowych, 

zgodnie z odrębnymi ”rze”isami, w pasie drogowym, ”o”rzedzoną roz”oznaniem hydrogeologicznymŁ 

2. W zakresie od”rowadzania `cieków: 

1) od”rowadzenie `cieków do ”rojektowanej kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tJocznej ze zrzutem 
`cieków do oczyszczalni w Międzywodziu, znajdującej się ”oza obszarem objętym granicami ”lanuŁ 
Śo”uszcza się lokalizację ”rze”om”owni `cieków w liniach rozgraniczających drógŁ 

2) na okres ”rzej`ciowy do czasu realizacji zbiorowego systemu kanalizacyjnego do”uszcza się stoso-

wanie zbiorników bezod”Jywowych 

3) ustala się ”arametry nowo”rojektowanych sieci kanalizacji sanitarnej - ø do 200 mm, ”rowadzonych 

w liniach rozgraniczenia dróg i ulic oraz w wydzielonych pasach technicznych, 

4) ustala się rozdzielczy system od”rowadzenia `cieków, 
5) wszystkie obiekty na obszarze o”racowania ”lanu winny być ”odJączone docelowo do gminnej sieci 

kanalizacyjnej, 

3. W zakresie od”rowadzania wód deszczowych: 

1) ustala się od”rowadzenie wód deszczowych do ”rojektowanej kanalizacji deszczowej; 
2) zaleca się wykorzystywane wód deszczowych do celów gos”odarczych, od”rowadzenie do gruntu 

”o”rzez studnie chJonne oraz stosowanie zbiorników ｭmaJej retencjiｬ, oczek wodnych, przepuszczal-

nych nawierzchni dróg i ”arkingówŁ 
3) ustala się ”arametry nowo”rojektowanych sieci - ø 200 ÷ 400 mm, ”rowadzonych w liniach rozgra-

niczenia dróg i ulic oraz w wydzielonych pasach technicznych, 

4) do”uszcza się od”rowadzenie wód o”adowych z ”oJaci dachowych na wJasny teren 

4. W zakresie gromadzenia i unieszkodliwiania od”adów ustala się wstę”ną segregację od”adów sta-

Jych w miejscu ich powstawania, gromadzenie w pojemnikach w obrębie ”oszczególnych dziaJek i wywóz 
zgodnie z ”rzyjętym w gminie systemem gospodarki odpadami. 
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5. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną ustala się: 

1) zasilanie obszaru opracowania z projektowanej stacji transformatorowej 15/0,4 kV typu miejskiego. 

2) ”lanowane obiekty zasilić rozdzielczą siecią kablową niskiego na”ięcia - 0,4 kV, 

3) budowa o`wietlenia ulicznego we wszystkich ciągach komunikacyjnych. 

6. W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się: 

1) docelowo zasilanie obiektów na obszarze o”racowania gazem ”rzewodowym `redniego ci`nienia z plano-

wanej stacji redukcyjno-pomiarowej I stopnia zlokalizowanej poza obszarem planu 

2) istniejące i ”lanowane obiekty zasilić rozdzielczą siecią `redniego ci`nienia - ø 32 ÷50 mm, 
4) do czasu do”rowadzenia gazu ”rzewodowego do”uszcza się w stosowanie gazu bezprzewodowego, 

5) ”rojektowaną sieć rozdzielczą lokalizować w liniach rozgraniczenia dróg i ulic oraz w projektowanych 

pasach technicznych; 

7. W zakresie zaopatrzenia w cie”Jo ustala się indywidualny system ogrzewania, z zastosowaniem 

uródeJ cie”Ja zasilanych ekologicznymi no`nikami energiiŁ 

8. W zakresie obsJugi telekomunikacyjnej ustala się: 

1) dla obiektów nowo”rojektowanych sieć abonencką wykonać jako sieć kablową w kanalizacji tele-

technicznej, prowadzonej w liniach rozgraniczenia dróg oraz ”rojektowanych ”asach technicznych, 

9. W zakresie regulacji stosunków wodnych ustala się: 

1) ŚziaJka nr 96, obręb Chynowo jest zmeliorowana ”odziemnymi urządzeniami drenarskimi uJowonymi 
na gJęboko`ci 0,8 - 1,0 m i rowem. 

2) W ”rzy”adku natrafienia na urządzenia melioracyjne nalewy zachować ich drowno`ć, wJa`ciwy stan 
techniczny i kierunek od”Jywu wodyŁ 

RozdziaJ 3 

Ustalenia szczegóJowe 

§ 10. Ustalenia dla terenów zabudowyŁ 

1. Teren o symbolu 1 MN o powierzchni 1,25 ha: 

1) Przeznaczenie terenu teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

2) Zagospodarowanie 

terenu i ksztaJtowanie 
zabudowy 

a) zabudowa jednorodzinna wolnostojąca; do”uszcza się zabudowę bliuniaczą na 
granicy dziaJek ”rzy zachowaniu minimalnej ”owierzchni 800 m² dla kawdej dziaJkiŁ 
b) wysoko`ć zabudowy do 9,5 m, do 2 kondygnacji uwytkowych, druga kondygnacja 

w uwytkowym ”oddaszu; c) wysoko`ć obiektów niemieszkalnych ty”u garaw, 
pomieszczenie gospodarcze - 1 kondygnacja, do 6,0 m wysoko`ci z wysokim dachem; 

c) dachy wysokie, regularne, dwuspadowe o nachyleniu ”oJaci dachowej od 35° do 

45°; d) ukJad kalenicy równolegJy do dróg KŚL i KDW; e) powierzchnia zabudowy do 

30% ”owierzchni dziaJki; f) obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodnie 

z rysunkiem planu. 

3) Zasady i warunki 

”odziaJu 
nieruchomo`ci 

a) minimalna ”owierzchnia dziaJek 800 m²; b) szeroko`ci frontu dziaJki minimum 30 m, 

za”is ten nie dotyczy dziaJek narownych; c) kąt ”oJowenia granic dziaJki w stosunku do 

pasa drogowego od 80° do 90°. 

4) Ustalenia w zakresie 

ochrony `rodowiska 
przyrodniczego  

minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 65% ”owierzchni dziaJkiŁ 

5) Ustalenia 

komunikacyjne 

a) parkowanie w granicach wJasnej dziaJki, zgodnie z ustaleniami okre`lonymi w § 8 

ust. 2 niniejszej uchwaJy; b) wjazd na teren z drogi o symbolu KDW i KDL. 

6) Ustalenia w zakresie 

infrastruktury 

technicznej 

zaopatrzenie w wodę, energię, obsJuga telekomunikacyjna oraz od”rowadzenie `cieków 

i wód o”adowych realizować w oparciu o istniejące i ”rojektowane sieci inwynieryjne 
uzbrojenia terenu zlokalizowane w ”rzylegJych drogach, zgodnie z § 9 niniejszej 

uchwaJyŁ 
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2. Teren o symbolu 2 MN o powierzchni 0,41 ha: 

1) Przeznaczenie terenu teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

2) Zagospodarowanie 

terenu i ksztaJtowanie 
zabudowy 

a) zabudowa jednorodzinna wolnostojąca; do”uszcza się zabudowę bliuniaczą na 
granicy dziaJek ”rzy zachowaniu minimalnej ”owierzchni 800 m² dla kawdej dziaJkiŁ 
b) wysoko`ć zabudowy do 9,5 m, do 2 kondygnacji uwytkowych, druga kondygnacja 

w uwytkowym ”oddaszu; c) wysoko`ć obiektów niemieszkalnych ty”u garaw, 
pomieszczenie gospodarcze - 1 kondygnacja, do 6,0 m wysoko`ci z wysokim dachem; 

c) dachy wysokie, regularne, dwuspadowe o nachyleniu ”oJaci dachowej od 35° do 

45°; d) ukJad kalenicy równolegJy do dróg; KŚW i KDL; e) powierzchnia zabudowy do 

30% ”owierzchni dziaJki; f) obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodnie 

z rysunkiem planu. 

3) Zasady i warunki 

”odziaJu 
nieruchomo`ci 

a) minimalna ”owierzchnia dziaJek 800 m²; b) szeroko`ci frontu dziaJki minimum 30 m, 

za”is ten nie dotyczy dziaJek narownych; c) kąt ”oJowenia granic dziaJki w stosunku do 

pasa drogowego od 80° do 90°. 

4) Ustalenia w zakresie 

ochrony `rodowiska 
przyrodniczego  

minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 65% ”owierzchni dziaJkiŁ 

5) Ustalenia 

komunikacyjne 

a) parkowanie w granicach wJasnej dziaJki, zgodnie z ustaleniami okre`lonymi w § 8 

ust. 2 niniejszej uchwaJy; b) wjazd na teren z drogi o symbolu KDW. 

6) Ustalenia w zakresie 

infrastruktury 

technicznej 

zaopatrzenie w wodę, energię, obsJuga telekomunikacyjna oraz od”rowadzenie `cieków 

i wód o”adowych realizować w oparciu o istniejące i ”rojektowane sieci inwynieryjne 
uzbrojenia terenu zlokalizowane w ”rzylegJych drogach, zgodnie z § 9 niniejszej 

uchwaJyŁ 
 

3. Teren o symbolu 3 MN o powierzchni 0,87 ha: 

1) Przeznaczenie terenu Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

2) Zagospodarowanie 

terenu i ksztaJtowanie 
zabudowy 

a) ”rojektowana zabudowa mieszkaniowa wolnostojąca; b) wysoko`ć zabudowy do 
12,5 m - do 3 kondygnacji uwytkowych; trzecia kondygnacja w uwytkowym ”oddaszu; 
c) wysoko`ć obiektów niemieszkalnych ty”u garaw, ”omieszczenie gos”odarcze ｦ 

1 kondygnacja, do 6,0 m wysoko`ci z wysokim dachem; c) dachy wysokie, regularne, 

dwu lub czterospadowe o nachyleniu ”oJaci dachowej od 35° do 45°; d) ukJad kalenicy 

w ”rzy”adku dachu dwus”adowego równolegJy do drogi o symbolu KDW; 

e) powierzchnia zabudowy do 30% ”owierzchni dziaJki; f) nieprzekraczalne linie 

zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu. 

3) Zasady i warunki 

”odziaJu 
nieruchomo`ci 

a) ”odziaJ na dziaJki wedJug zasady na rysunku ”lanu; b) minimalna powierzchnia 

dziaJek 800 m²; c) szeroko`ci frontu dziaJki minimum 30 m, zapis ten nie dotyczy 

dziaJek narownych; d) kąt ”oJowenia granic dziaJki w stosunku do pasa drogowego od 

80° do 90°. 

4) Ustalenia w zakresie 

ochrony `rodowiska 
przyrodniczego  

Minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 65% ”owierzchni dziaJkiŁ 

5) Ustalenia 

komunikacyjne 

a) parkowanie w granicach wJasnej dziaJki, zgodnie z ustaleniami okre`lonymi w § 8 

ust. 2 niniejszej uchwaJy; b) wjazd na teren z drogi o symbolu KDW. 

6) Ustalenia w zakresie 

infrastruktury 

technicznej 

Zaopatrzenie w wodę, energię, obsJuga telekomunikacyjna oraz od”rowadzenie `cieków 

i wód o”adowych realizować w oparciu o istniejące i ”rojektowane sieci inwynieryjne 
uzbrojenia terenu zlokalizowane w ”rzylegJych drogach, zgodnie z § 9 niniejszej 

uchwaJyŁ 
 

4. Teren o symbolu 4 MN o powierzchni 1,11 ha: 

1) Przeznaczenie terenu Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

2) Zagospodarowanie 

terenu i ksztaJtowanie 
zabudowy 

a) ”rojektowana zabudowa mieszkaniowa wolnostojąca; b) wysoko`ć zabudowy do 
12,5 m - do 3 kondygnacji uwytkowych, trzecia kondygnacja w uwytkowym ”oddaszu; 
c) wysoko`ć obiektów niemieszkalnych ty”u garaw, ”omieszczenie gos”odarcze ｦ 

1 kondygnacja, do 6,0 m wysoko`ci z wysokim dachem; c) dachy wysokie, regularne, 

dwu lub czterospadowe o nachyleniu ”oJaci dachowej od 35° do 45°; d) ukJad kalenicy 

w ”rzy”adku dachu dwus”adowego równolegJy do drogi o symbolu KDW; 

e) powierzchnia zabudowy do 30% ”owierzchni dziaJki; f) obowiązujące 

i nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu. 
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3) Zasady i warunki 

”odziaJu 
nieruchomo`ci 

a) ”odziaJ na dziaJki wedJug zasady na rysunku ”lanu; b) minimalna powierzchnia 

dziaJek 800 m², c) szeroko`ci frontu dziaJki minimum 30 m, zapis ten nie dotyczy 

dziaJek narownych; d) kąt ”oJowenia granic dziaJki w stosunku do pasa drogowego od 

80° do 90°. 

4) Ustalenia w zakresie 

ochrony `rodowiska 
przyrodniczego  

Minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 65% ”owierzchni dziaJkiŁ 

5) Ustalenia 

komunikacyjne 

a) parkowanie w granicach wJasnej dziaJki, zgodnie z ustaleniami okre`lonymi w § 8 

ust. 2 niniejszej uchwaJy; b) wjazd na teren z drogi o symbolu KDW. 

6) Ustalenia w zakresie 

infrastruktury 

technicznej 

Zaopatrzenie w wodę, energię, obsJuga telekomunikacyjna oraz od”rowadzenie `cieków 

i wód o”adowych realizować w oparciu o istniejące i ”rojektowane sieci inwynieryjne 
uzbrojenia terenu zlokalizowane w przylegJych drogach, zgodnie z § 9 niniejszej 

uchwaJyŁ 
 

5. Teren o symbolu 5 MW o powierzchni 0,88 ha: 

1) Przeznaczenie terenu teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. 

2) Zagospodarowanie 

terenu i ksztaJtowanie 
zabudowy 

a) projektowana zabudowa wolnostojąca; b) wysoko`ć zabudowy do 12,5 m - do 

3 kondygnacji uwytkowych, trzecia kondygnacja w uwytkowym ”oddaszu; c) zakaz 

lokalizacji wolnostojących obiektów niemieszkalnych ty”u garaw, ”omieszczenie 
gospodarcze; c) dachy wysokie, regularne, dwu lub czterospadowe o nachyleniu ”oJaci 
dachowej od 30° do 45°; d) powierzchnia zabudowy do 30% ”owierzchni dziaJki; 
f) nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu. 

3) Zasady i warunki 

”odziaJu 
nieruchomo`ci 

a) ”odziaJ na dziaJki wedJug zasady na rysunku planu; b) minimalna powierzchnia 

dziaJek 800 m²; c) kąt ”oJowenia granic dziaJki w stosunku do pasa drogowego od 80° 

do 90°. 

4) Ustalenia w zakresie 

ochrony `rodowiska 
przyrodniczego  

minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 55% ”owierzchni dziaJkiŁ 

5) Ustalenia 

komunikacyjne 

a) parkowanie w granicach wJasnej dziaJki, zgodnie z ustaleniami okre`lonymi w § 8 

ust. 2 niniejszej uchwaJy, b) wjazd na teren z ciągu ”ieszojezdnego KK”Ł 
6) Ustalenia w zakresie 

infrastruktury 

technicznej 

zaopatrzenie w wodę, energię, obsJuga telekomunikacyjna oraz od”rowadzenie `cieków 

i wód o”adowych realizować w oparciu o istniejące i ”rojektowane sieci inwynieryjne 
uzbrojenia terenu zlokalizowane w ”rzylegJych drogach, zgodnie z § 9 niniejszej 

uchwaJyŁ 
 

6. Teren o symbolu ZL o powierzchni 0,30 ha: 

1) Przeznaczenie terenu teren zieleni nieurządzonejŁ 
2) Zagospodarowanie 

terenu i ksztaJtowanie 
zabudowy 

a) zachowanie istniejących uksztaJtowanych zes”oJów zieleni; b) do”uszcza się 
sanitarną wycinkę drzew i krzewów; c) zakaz zabudowy. 

3) Zasady i warunki 

”odziaJu 
nieruchomo`ci 

a) do”uszcza się wydzielenia na dziaJki, w celu ”rzyJączenia do dziaJek w terenie 

o symbolu 4MN i 5 MW - jako kontynuacja ”odziaJów; b) ”owierzchnia wydzieleL 
dowolna.  

4) Ustalenia w zakresie 

ochrony `rodowiska 
przyrodniczego 

i kulturowego 

a) obowiązuje zachowanie istniejących cennych gatunków drzew i krzewów, 
ewentualna wycinka sanitarna wedJug zasad okre`lonych ”rzez ”rze”isy odrębne; b) na 

terenie nie wystę”ują obszary chronione w zakresie ochrony `rodowiska kulturowegoŁ 

5) Ustalenia 

komunikacyjne 

Śostę” do terenu ”o”rzez teren o symbolu 4MN lub 5MW 

6) Ustalenia w zakresie 

infrastruktury 

technicznej 

Nie dotyczy. 

 

7. Teren o symbolu EE, o powierzchni 0,001 ha: 

1) Przeznaczenie terenu teren zabudowy urządzeL elektroenergetycznych 

2) Zagospodarowanie 

terenu i ksztaJtowanie 
zabudowy 

a) projektowana stacja transformatorowa 15/0,4 kV; b) wysoko`ć zabudowy do 6,0 m 

- 1 kondygnacja uwytkowa; c) dach stromy o nachyleniu ”oJaci dachowej od 25° do 

40°; d) powierzchnia zabudowy do 90% ”owierzchni dziaJki; e) do”uszcza się stację 
kontenerowąŁ  
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3) Zasady i warunki 

”odziaJu 
nieruchomo`ci 

zakaz ”odziaJu terenuŁ  

4) Ustalenia w zakresie 

ochrony `rodowiska 
przyrodniczego 

i kulturowego 

a) do”uszcza się w”rowadzenie zieleni izolacyjnej niskiej i `redniowysokiej; b) na 

terenie nie wystę”ują obszary chronione w zakresie ochrony `rodowiska kulturowegoŁ 

5) Ustalenia 

komunikacyjne 

wjazd na teren z drogi o symbolu KDL. 

6) Ustalenia w zakresie 

infrastruktury 

technicznej 

zasilanie linią kablową `redniego na”ięciaŁ 

 

§ 11. Tereny komunikacji. 

1. Teren symbolu KDL - teren drogi publicznej klasy lokalnej o powierzchni 0,57 ha 

1) Przeznaczenie terenu Lokalna droga gminna 

2) Ustalenia 

komunikacyjne 

a) droga projektowana zgodnie z rysunkiem planu; b) szeroko`ci w liniach 

rozgraniczających (rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 30 czerwca 2011 r., znak: NK-

4.4131.142.2011.AB Wojewoda Zachodnio”omorski stwierdziJ niewawno`ć § 11 ust. 1 

pkt 2 lit. b uchwaJy w zakresie sJowa: ｭzmienna minimumｬ) - 15 m; c) nawierzchnia 

utwardzona; d) w ”asie drogowym wydzielić jezdnię, chodnik minimum ”o jednej 
stronie jezdni oraz `ciewkę rowerowąŁ 

3) Ustalenia w zakresie 

infrastruktury 

technicznej 

w liniach rozgraniczających do”uszcza się ”rzebieg sieci: wodociągowej, kanalizacji 
sanitarnej i deszczowej, elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej. 

4) Ustalenia w zakresie 

ochrony `rodowiska 
przyrodniczego 

i kulturowego 

do”uszcza się nasadzenia, z zachowaniem zasady jednorodno`ci gatunku w granicach 

jednej drogi, 

 

2. Teren symbolu KDW - tereny drogi wewnętrznej o powierzchni 0,51 ha 

1) Przeznaczenie terenu Śroga wewnętrzna 

2) Ustalenia 

komunikacyjne 

a) droga projektowana zgodnie z rysunkiem planu; b) szeroko`ci w liniach 

rozgraniczających - 10 m; c) nawierzchnia utwardzona; d) w ”asie drogowym wydzielić 
jezdnię, chodnik minimum ”o jednej stronieŁ 

3) Ustalenia w zakresie 

infrastruktury 

technicznej 

w liniach rozgraniczających do”uszcza się ”rzebieg sieci: wodociągowej, kanalizacji 
sanitarnej i deszczowej, elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej. 

4) Ustalenia w zakresie 

ochrony `rodowiska 
przyrodniczego 

i kulturowego 

do”uszcza się nasadzenia, z zachowaniem zasady jednorodno`ci gatunku w granicach 

jednej drogi, 

 

3. Teren symbolu KKp - ciąg ”ieszojezdny o powierzchni 0,04 ha, 

1) Przeznaczenie terenu Śroga wewnętrzna wraz z placem manewrowym, 

2) Ustalenia 

komunikacyjne 

a) ”rojektowany ciąg zgodnie z rysunkiem planu, b) szeroko`ć liniach rozgraniczających 
(rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 30 czerwca 2011 r., znak: NK-4.4131.142.2011.AB 

Wojewoda Zachodnio”omorski stwierdziJ niewawno`ć § 11 ust. 3 pkt 2 lit. b uchwaJy 
w zakresie sJowa: ｭzmienny minimumｬ)  - 5,0 m; c) nawierzchnia utwardzona. 

3) Ustalenia w zakresie 

infrastruktury 

technicznej 

w liniach rozgraniczających do”uszcza się uzbrojenie w sieci: wodociągową, kanalizacji 
sanitarnej i deszczowej, elektroenergetyczną i telekomunikacyjną, 

4) Ustalenia w zakresie 

ochrony `rodowiska 
przyrodniczego 

i kulturowego 

do”uszcza się nasadzenia bądu uzu”eJnienia drzew, z zachowaniem zasady 

jednorodno`ci gatunku w granicach jednej drogi, 
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RozdziaJ 4 

Przepisy koLcowe 

§ 12. Ustala się stawkę sJuwącą naliczeniu jednorazowej o”Jaty z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, 
o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysoko`ci: 

1) 30% dla terenu o symbolu MN, MW; 

2) 1% dla terenów ”ozostaJychŁ 

§ 13. 1Ł źmienia się ”rzeznaczenie gruntów rolnych pochodzenia mineralnego na cele nierolnicze o Jącznej 
powierzchni 5,33 ha: 

Ps IV - 4,17 ha 

PS V - 1,16 ha 

§ 14. Wykonanie niniejszej uchwaJy ”owierza się Burmistrzowi WolinaŁ 

§ 15. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 30 dni od dnia jej ogJoszenia w Śzienniku Urzędowym 
Województwa źachodnio”omorskiego i podlega publikacji na stronie internetowej Gminy Wolin. 

 

 Przewodniczący Rady  
 

Jan Frankowski 
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ZaJącznik nr 1 

do uchwaJy Nr IX/98/11 

Rady Miejskiej w Wolinie 

z dnia 25 maja 2011 r. 

rysunek planu w skali 1: 1 000 
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ZaJącznik nr 2 

do uchwaJy Nr IX/98/11 

Rady Miejskiej w Wolinie 

z dnia 25 maja 2011 r. 
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ZaJącznik nr 3 

do uchwaJy Nr IX/98/11 

Rady Miejskiej w Wolinie 

z dnia 25 maja 2011 r. 

Rozstrzygniecie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenu poJowonego w obrębie geodezyjnym ZastaL, Chynowo 

i Rekowo, gminy Wolin 

Na podstawie art. 17 pkt 12 w związku z pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i za-

gospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717; ze zmianami) oraz § 12 pkt 17 Rozpo-

rządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1587) ”rzy uwzględnieniu 
art. 39-41 ustawy o udostę”nianiu informacji o `rodowisku i jego ochronie, udziale s”oJeczeLstwa w ochronie 

`rodowiska oraz ocenach oddziaJywania na `rodowisko Rada Miejska w Wolinie rozstrzyga, co nastę”uje: 
W związku z wyJoweniem do ”ublicznego wglądu ”rojektu miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rze-

strzennego terenu ”oJowonego w obrębie geodezyjnym źastaL, Chynowo i Rekowo, gminy Wolin oraz 

z ”rze”rowadzonej dyskusji ”ublicznej do ”rojektu wadne uwagi nie w”JynęJy i tym samym nie rozstrzyga 

się o sposobie ich rozpatrzenia. 

 

 

ZaJącznik nr 4 

do uchwaJy Nr IX/98/11 

Rady Miejskiej w Wolinie 

z dnia 25 maja 2011 r. 

Rozstrzygnięcie w sprawie 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 ze zmianami), art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca o samo-

rządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z ”óuniejszymi zmianami), Rada Miejska w Wolinie 

rozstrzyga, co nastę”uje: 
ź ustaleL zawartych w uchwale w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

terenu ”oJowonego w obrębie geodezyjnym źastaL, Chynowo i Rekowo, gminy Wolin oraz z przeprowa-

dzonej analizy i wykonanej ”rognozy skutków finansowych uchwalenia ”lanu wynika, we jego ”rzyjęcie 
oraz realizacja w ”lanie zadaL z zakresu infrastruktury technicznej nie ”ociąga za sobą wydatków z bu-

dwetu gminyŁ Wszelkie inwestycje w zakresie infrastruktury technicznej a wynikiem realizacji inwestorów 

i będą w caJo`ci finansowane ze `rodków ”oza budwetowychŁ 
1885

 

  


