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§ 9. 1. U”owawnione ”rzez Burmistrza osoby są u”rawnione do ”rze”rowadzania kontroli realizacji 
umów o dofinansowanie zadaLŁ 

2. Kontroli podlega w szczególno`ci: 

1) przebieg i s”osób realizacji zadania; 
2) s”osób wykorzystania otrzymanych z budwetu `rodków; 
3) prowadzenie dokumentacji księgowej; 
4) ”rawidJowo`ć rozliczeLŁ 

3. Podmiot, któremu przyznano dofinansowanie jest obowiązany do udostę”nienia na wądanie ”rzed-

stawicieli Burmistrza informacji i dokumentów niezbędnych do ”rze”rowadzenia kontroliŁ 

4. Ustalenia kontroli ”rzedstawione są w protokole kontroli, a ocena realizacji zadaL ”rzedstawiana 
jest w wystą”ieniu ”okontrolnym. 

5. W ”rzy”adku stwierdzenia nie”rawidJowo`ci wystą”ienie ”okontrolne zawiera wnioski i zalecenia 

pokontrolne ze wskazaniem s”osobu usunięcia tych nie”rawidJowo`ciŁ 

6. Podmiot, któremu przyznano dofinansowanie w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosków 

i zaleceL zawiadamia Burmistrza o ich wykonaniu lub przyczynach ich niewykonania. 

§ 10. 1. Wnioski o dofinansowanie zadaL nalewy zJowyć w nieprzekraczalnym terminie 14 dni po 

ogJoszeniu konkursu wniosków o dofinansowaniu rozwoju sportu kwalifikowanego umieszczonego na 

stronie internetowej Urzędu Miejskiego oraz na tablicy informacyjnej Urzędu MiejskiegoŁ 

2. (uchwaJą Nr XI/73/S/2010 z dnia 12 maja 2010 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Szczecinie stwierdziJo niewawno`ć § 10 ust. 2 uchwaJy) 

§ 11. Wykonanie uchwaJy ”owierza się Burmistrzowi PeJczycŁ 

§ 12. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 14 dni od dnia ogJoszenia w Śzienniku Urzędowym Wo-

jewództwa źachodnio”omorskiego. 
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UCHWAIA NR LXXI/576/2010 

 RAŚY MIASTA _WINOUJ_CIE 

 z dnia 24 czerwca 2010 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 

_winouj`cie - jednostka obszarowa VII w rejonie ulicy Zamkowej. 

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

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41 

i Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319 

i Nr 225, poz. 1635; z 2007 r. Nr 127, poz. 880; z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 

i Nr 220, poz. 1413 oraz z 2010 r. Nr 24, poz. 124 i Nr 75, poz. 474) Rada Miasta _winouj`cie uchwala, 

co nastę”uje: 
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RozdziaJ ń 

PRZEDMIOT I ZAKRES ZMIANY PLANU 

§ 1. 1. Zgodnie z uchwaJą Rady Miasta _winouj`cia Nr XXXIII/289/2008 z dnia 28 lutego 2008 r. 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta _winouj`cia, ”rzyjętego 

uchwaJą Nr IV/28/2002 Rady Miasta _winouj`cia z dnia 30 grudnia 2002 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopo-

morskiego Nr 2 z dnia 23 stycznia 2003 r. poz. 52), ”o stwierdzeniu zgodno`ci z ustaleniami ｭStudium 

uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego miasta _winouj`ciaｬ ”rzyjętego uchwaJą 
Nr LXVIIł442ł2002 Rady Miasta _winouj`cia z dnia 5 lipca 2002 r., wraz ze zmianą ”rzyjętą uchwaJą 
Nr LVIIł467ł2009 Rady Miasta _winouj`cie w dniu 24 wrze`nia 2009 r. uchwala się zmianę miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego miasta _winouj`cie dla terenu jednostki obszarowej VII w rejonie 

ulicy Zamkowej, o Jącznej ”owierzchni 1,0037 ha, zwaną dalej ”lanem. 

2. Przedmiotem ”lanu jest ”rzeksztaJcenie terenu urządzeL turystycznych i s”ortowych na teren usJug 
ogólnodostę”nychŁ 

3. Integralną czę`cią niniejszej uchwaJy są: 

1) rysunek planu - stanowiący zaJącznik Nr 1 do niniejszej uchwaJy; 
2) wyrys ze ｭStudium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego miasta _winouj`ciaｬ 

- stanowiący zaJącznik Nr 2 do niniejszej uchwaJy; 
3) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu - stanowiące zaJącznik 

Nr 3 do niniejszej uchwaJy; 
4) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicz-

nej, które nalewą do zadaL wJasnych gminy oraz zasadach ich finansowania - niniejsza uchwaJa nie 
”owoduje konieczno`ci realizacji inwestycji nalewących do zadaL wJasnych gminy. 

§ 2. 1. Granice ”lanu ustala rysunek ”lanu, stanowiący zaJącznik Nr 1 do niniejszej uchwaJyŁ 

2. Plan reguluje: 

1) ”rzeznaczenie terenów 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) wymagania wynikające z ”otrzeb ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych; 
5) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu, w tym linie zabudo-

wy, gabaryty obiektów i wskauniki intensywno`ci zabudowy; 
6) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów ”odlegających ochronie, ustalonych na 

”odstawie odrębnych ”rze”isów, w tym terenów górniczych, a takwe narawonych na niebez”ieczeL-
stwo ”owodzi oraz zagrowonych osuwaniem się mas ziemnych; 

7) szczegóJowe zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci objętych ”lanem miejscowym; 

8) szczególne warunki zagos”odarowania terenów oraz ograniczenia w ich uwytkowaniu, w tym zakaz 

zabudowy; 

9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej; 

10) s”osób i termin tymczasowego zagos”odarowania, 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. 

RozdziaJ 2 

GIÓWNś ZASAŚY KONSTRUKCJI USTALśK PLANU 

§ 3. 1. Przebieg linii rozgraniczających tereny o równym przeznaczeniu i sposobie zagospodarowania 

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

2. OdlegJo`ć obowiązujących i nie”rzekraczalnych linii zabudowy od istniejących lub ”rojektowanych 
granic dziaJek, w tym linii rozgraniczających tereny o równym przeznaczeniu i sposobie zagospodarowania, 

nalewy okre`lić ”o”rzez odczyt z rysunku ”lanu odlegJo`ci zewnętrznej krawędzi linii zabudowy od osi linii 

stanowiącej granicę dziaJkiŁ 
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§ 4. Ilekroć w uchwale wystę”uje termin: 

1) nieprzekraczalna linia zabudowy - nalewy ”rzez to rozumieć linię regulacyjną wyznaczającą obszar, 
”oza którym realizacja wszelkiej zabudowy jest niedopuszczalna - linia ta nie odnosi się do czę`ci 
podziemnej budynków znajdujących się caJkowicie ”oniwej ”oziomu terenu; 

2) wskaunik ”owierzchni zabudowy ｭPZｬ - nalewy ”rzez to rozumieć stosunek ”owierzchni zabudowy do 
caJkowitej ”owierzchni terenu dziaJki budowlanej; 

3) wskaunik intensywno`ci zabudowy ｭIZｬ - nalewy ”rzez to rozumieć stosunek caJkowitej ”owierzchni 
wszystkich kondygnacji nadziemnych budynków zlokalizowanych na danej dziaJce do ”owierzchni te-

renu dziaJki budowlanej; 
4) wskaunik ”owierzchni biologicznie czynnej ｭTZｬ - nalewy ”rzez to rozumieć stosunek ”owierzchni 

biologicznie czynnej, do caJkowitej ”owierzchni terenu dziaJki budowlanej, w tym uznaje się 100% 
urządzonego terenu zieleni nad ”arkingami podziemnymi; 

5) dopuszczalna wysoko`ć zabudowy ｭHZｬ - nalewy ”rzez to rozumieć do”uszczalna wysoko`ć zabudo-

wy mierzoną od ”oziomu terenu ”rzy najniwej ”oJowonym wej`ciu do budynku, do najwywej ”oJowone-

go punktu przekrycia budynku; 

6) linie rozgraniczające tereny elementarne - nalewy ”rzez to rozumieć linie rozdzielające tereny o równym 

”rzeznaczeniu lub równych zasadach zagos”odarowania ustalonych w planie - stanowią one obowią-
zujące linie ”odziaJów geodezyjnych; 

7) linie ”odziaJu terenu - nalewy ”rzez to rozumieć ustalone w planie linie ”rojektowanego ”odziaJu terenu 
na dziaJki budowlane - linie te okre`lone są jako: 
a) do”uszczalne linie ”odziaJu terenu - okre`lające do”uszczenie takiego ”odziaJu terenu jako zaleca-

nego, bez konieczno`ci jego ”rze”rowadzenia, 
b) obowiązujące linie ”odziaJu terenu - okre`lające zobowiązanie do ”rze”rowadzenia lub utrzymania 

istniejącego ”odziaJu zgodnego z tą linią; 
8) kategoria przeznaczenia terenu - nalewy ”rzez to rozumieć ustalenie dominującej funkcji oraz zasad 

i standardów zagospodarowania terenu - okre`lenie w ”lanie kategorii ”rzeznaczenia terenów stanowi 
ustalenie obowiązującej struktury funkcjonalno - przestrzennej. 

RozdziaJ 3 

USTALśNIA ŚOTYCZĄCś ZASAŚ ZAGOSPOŚAROWANIA PRZśSTRZśNNśGO, 
INWESTOWANIA I KSZTAITOWANIA IAŚU PRZśSTRZENNEGO 

§ 5. Stosowanie okre`lonego w planie prawa zabudowy i zagospodarowania terenu jest dopuszczalne 

jedynie w takich granicach, w jakich ze względu na ilo`ć, ”oJowenie, rozmiary lub uciąwliwo`ć nie ”owodu-

je to ograniczenia mowliwo`ci do”uszczonego w ”lanie uwytkowania terenów, w szczególno`ci terenów 
sąsiednichŁ 

§ 6. W granicach ”lanu nie wyznacza się obszaru ”rzestrzeni ”ublicznychŁ 

§ 7. 1. Do czasu zagospodarowania terenu zgodnie z ustaleniami ”lanu do”uszcza się utrzymanie je-

go dotychczasowego zagospodarowania i uwytkowaniaŁ 

2. Na terenie objętym planem, nie do”uszcza się lokalizowania obiektów tymczasowych oraz urzą-
dzania tymczasowych miejsc ekspozycji i handlu. 

§ 8. 1. Na terenie w granicach planu umieszczanie reklam do”uszcza się wyJącznie ”od warunkiem 

s”eJnienia nastę”ujących wymagaL: 

1) do”uszczalne są wyJącznie reklamy związane z dziaJalno`cią ”rowadzoną na danej nieruchomo`ci; 
2) dostosowania formy, kolorytu i materiaJu reklam do charakteru architektury danego obiektu; 

3) zapewnienia wysokich walorów estetycznych reklam. 

2. Zakazy i warunki wymienione w ust. 1 nie dotyczą eks”ozycji oraz wystroju związanego ze `wię-
tami i festynami. 

3. Ustala się wymóg uzgadniania formy reklam z Prezydentem Miasta. 

§ 9. Na terenie w granicach planu do”uszcza się lokalizowanie budowli ochronnych wolnostojących 

i wbudowanych. 
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§ 10. źe względu na ochronę standardu zagos”odarowania terenu ustala się, we udostę”nianie ”o-

szczególnych terenów ”od indywidualne inwestycje jest do”uszczalne ”od warunkiem zapewnienia obsJu-

gi komunikacyjnej i wJączenia do sieci infrastruktury technicznej, oraz we lokalizacja `mietników, zao”a-

trzenie i dostawy do”uszczalne są wyJącznie od strony ”óJnocnej elewacji budynkówŁ 

RozdziaJ 4 

USTALśNIA ŚOTYCZĄCś ZASAŚ OCHRONY 

§ 11. 1. Teren objęty ”lanem znajduje się w obszar ｭCｬ ochrony uzdrowiska oraz w obszarze górniczymŁ 

2. Okre`lone w Statucie Uzdrowiska _winouj`cie czynno`ci, zastrzewone ze względu na znaczenie dla 
lecznictwa uzdrowiskowego, nalewy uzgadniać w zakresie i zgodnie z ”rocedurą okre`loną w przepisach 

odrębnychŁ 

3. źabrania się wszelkiej dziaJalno`ci, która mogJaby w”Jynąć niekorzystnie na objęte ochroną zasoby 
zJów solankiŁ 

§ 12. 1. Obszar objęty ”lanem znajduje się w granicach obszaru sieci Natura 2000 - Specjalnego Ob-

szaru Ochrony Siedlisk ｭWolin i Uznamｬ (PLH 320019), zatwierdzonego decyzją Komisji Europejskiej (de-

cyzja Komisji z dnia 13 listopada 2007 r. przyjmująca na mocy Dyrektywy Rady 92/43/EWG pierwszy 

zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Ws”ólnoty skJadających się na kontynentalny 
region biogeograficzny). 

2. źabrania się ”odejmowania dziaJaL mogących w znaczący s”osób ”ogorszyć stan siedlisk ”rzyrod-

niczych oraz siedlisk gatunków ro`lin i zwierząt, a takwe w znaczący s”osób w”Jynąć negatywnie na ga-

tunki, dla których ochrony zostaJ wyznaczony obszar Natura 2000Ł 

3. W razie lokalizacji inwestycji o potencjalnie negatywnym w”Jywie na siedliska lub gatunki chronio-

ne w obrębie obszaru Natura 2000, ”odjęcie takiej inwestycji wymaga uzyskania zezwolenia wojewody 

o którym mowa w art. 34 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, 

poz. 880) oraz wykonania kom”ensacji ”rzyrodniczej niezbędnej do za”ewnienia s”ójno`ci i wJa`ciwego 
funkcjonowania sieci obszarów Natura 2000Ł 

4. Na terenach objętych Naturą 2000 obowiązuje uzgadnianie inwestycji zgodnie z przepisami odręb-

nymi dotyczącymi ochrony `rodowiskaŁ 

RozdziaJ 5 

USTALśNIA ŚOTYCZĄCś TśRśNU śLśMśNTARNśGO CM-U 

§ 13. Dla terenu CM/U.VII-1.05 o powierzchni 1,0037 ha ustala się: 

1) przeznaczenie terenu:  

teren elementarny ”oJowony w strefie objętej kategorią ”rzeznaczenia terenu stanowiącej tereny cen-

tralne miasta i strefę koncentracji usJug - CM, w której do”uszcza się wyJącznie zagos”odarowanie 
oraz lokalizowanie obiektów o przeznaczeniu i standardzie zgodnym z potrzebami Jadu ”rzestrzennego 
wynikającymi z ksztaJtowania centrum miasta, teren ”rzeznaczony na cele zabudowy usJugowej - U, 

na którym do”uszcza się wyJącznie lokalizowanie: 
a) obiektów handlowych o ”owierzchni s”rzedawy do 900 m2, w tym salonu samochodowego, 

b) obiektów gastronomicznych, kulturalnych, biurowych, hotelowych i sportowo - rekreacyjnych, 

c) zagospodarowanie terenu jako terenu zielonego z obiektami maJej architektury i elementami urzą-
dzenia tego terenu, 

d) obiektów ”omocniczych sJuwących zao”atrzeniu w elektryczno`ć, gaz, cie”Jo, wodę i odprowa-

dzenie `cieków, 
e) miejsc postojowych w ilo`ci niezbędnej dla ”otrzeb obiektów na wJasnym terenie, 

f) doj`ć i dojazdów, 
g) w szczególno`ci nie do”uszcza się lokalizowania usJug ”rodukcyjnych oraz ”arkingów i garawy dla 

samochodów cięwarowych; 
2) zasady i warunki parcelacji terenu:  

do”uszcza się ”odziaJ terenu na dziaJki zgodnie z rysunkiem ”lanu, ”rzy zachowaniu kąta ”rostego li-
nii ”odziaJu terenu w stosunku do ulicy, szeroko`ci frontu dziaJki minimum 90 m, powierzchni wydzie-

lanych dziaJek minimum 4500 m2 oraz bez”o`redniego dostę”u do drogi ”ublicznej; 
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3) ksztaJtowanie zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) dopuszczalny maksymalny wskaunik ”owierzchni zabudowy PZ =0,2 

b) dopuszczalny maksymalny wskaunik intensywno`ci zabudowy IZ= 0,4 

c) minimalny wskaunik ”owierzchni zielonych i nie utwardzonych TZ=0,3 

d) dopuszczalna maksymalna wysoko`ć zabudowy: 2 kondygnacje nadziemne, lecz nie więcej niw 
HZ=7,5 m n.p.t., 

e) ”rzekrycie obiektów dachami Jukowymi lub o ”ochyleniu ”oJaci do 30%, ograniczenie to nie do-

tyczy attyk, lukarn oraz zadaszeL nad wej`ciami i tarasami, 

f) dominujący materiaJ `cian: metal, drewno klejone, szkJo, kolorystyka neutralna, ”astelowa, do-

stosowana do kolorytu sąsiedniego terenu le`nego, 
g) ustala się zagos”odarowanie terenu w formie zieleni urządzonej, od strony linii kolejowej wymóg 

nasadzenia sz”aleru drzew oraz zaJowenia wywo”Jotów, 
h) wzdJuw granicy z terenami kolei krzewy i drzewa z wyJączeniem gatunków drzew, których wyso-

ko`ć mowe ”rzekroczyć 10,0 m, mogą być sytuowane w odlegJo`ci nie mniejszej niw 15,0 m od 

osi skrajnego toru kolejowego, 

i) ogrodzenia do”uszczalne wyJącznie awurowe o wysoko`ci do 1,2 m, zakaz stosowania prefabry-

kowanych ogrodzeL betonowych, 
j) do”uszcza się ”rzeksztaJcenie rzeuby terenu do 1,0 m w stosunku do stanu ”ierwotnego okre`lo-

nego na ma”ie, na której o”racowano rysunek ”lanu; 
4) ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej terenu: 

a) ustala się obowiązek wJączenia terenu do miejskich sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, 
b) obsJuga inwynieryjna terenu z sieci zlokalizowanych w ”rzylegJych ulicach miejskich, 

c) obsJuga komunikacyjna terenu z ”rzylegJych ulic, 
d) nalewy za”ewnić w granicach wJasnej dziaJki od”owiednią, ze względu na funkcję i wielko`ć 

obiektu, ilo`ć miejsc postojowych, jednak nie mniej niw: 
ｦ 1 miejsce ”ostojowe na kawde 40 m2 ”owierzchni uwytkowej lokalu handlowego lub usJugowego, 
ｦ 1 miejsce ”ostojowe na kawde 10 miejsc w lokalach gastronomicznych, salach konferencyj-

nych i klubach, 

ｦ 1 miejsce postojowe na 1 ”okój hotelowy, 
ｦ 1 miejsce postojowe na 5 zatrudnionych. 

RozdziaJ 6 

USTALśNIA KOKCOWś 

§ 14. Ustala się stawkę sJuwącą naliczaniu jednorazowej o”Jaty od wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, 
o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym, w wysoko`ci 0% dla caJego terenu objętego ”lanem. 

§ 15. Z dniem wej`cia w wycie niniejszej uchwaJy tracą moc ustalenia dla obszaru objętego ”lanem, 

a zawarte w uchwale Nr IVł28ł2002 Rady Miasta _winouj`cia z dnia 30 grudnia 2002 r. (Dz. Urz. Woj. 

Zachodniopomorskiego Nr 2 z dnia 23 stycznia 2003 r. poz. 52). 

§ 16. Wykonanie uchwaJy ”owierza się Prezydentowi Miasta _winouj`cieŁ 

§ 17. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 30 dni od dania jej ogJoszenia w Śzienniku Urzędowym 

Województwa źachodnio”omorskiego i ”odlega ”ublikacji na stronie internetowej Urzędu Miasta _winouj`cieŁ 

 

 Przewodniczący Rady Miasta 

 

Zbigniew PomieczyLski 
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Województwa źachodnio”omorskiego Nr 74 ｦ 9229 ｦ Poz. 1360 

 

ZaJącznik nr 1 

do uchwaJy Nr LXXI/576/2010 

Rady Miasta _winouj`cie 

z dnia 24 czerwca 2010 r. 

 

 



Dziennik Urzędowy 

Województwa źachodnio”omorskiego Nr 74 ｦ 9230 ｦ Poz. 1360 

 

ZaJącznik nr 2 

do uchwaJy Nr LXXI/576/2010 

Rady Miasta _winouj`cie 

z dnia 24 czerwca 2010 r. 

 

 



Dziennik Urzędowy 

Województwa źachodnio”omorskiego Nr 74 ｦ 9231 ｦ Poz. 1360 

 

ZaJącznik nr 3 

do uchwaJy Nr LXXI/576/2010 

Rady Miasta _winouj`cie 

z dnia 24 czerwca 2010 r. 
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