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UCHWAIA NR XXXIV/354/2010 

 RADY GMINY WIDUCHOWA 

 z dnia 9 listopada 2010 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ponadgminnego źakJadu 
źagos”odarowania Od”adów ｭCźARNÓWKOｬ w gminie Widuchowa. 

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

z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; 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; 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 1180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; 

z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 mar-

ca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6, 

poz. 41 i 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 Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, 

poz. 1413; z 2010 r. Nr 24, poz. 124; z 2010 r. Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804) 

Rada Gminy Widuchowa uchwala, co nastę”uje: 

RozdziaJ ń 

Ustalenia wstę”ne 

§ 1. 1. Zgodnie z uchwaJą Nr XVII/175/08 Rady Gminy Widuchowa z dnia 21 ”audziernika 2008 r. 

w s”rawie ”rzystą”ienia do s”orządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 

Widuchowa w rejonie miejscowo`ci Czarnówko, ”o stwierdzeniu zgodno`ci z ustaleniami studium uwa-

runkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy Widuchowa, uchwalonego uchwaJą 
Nr XXX/308/98 Rady Gminy w Widuchowej z dnia 18 czerwca 1998 r., zmienionego uchwaJami Rady 

Gminy Widuchowa: Nr V/48/2003 z dnia 23 kwietnia 2003 r., Nr XXVIII/249/2005 z dnia 28 ”audzierni-

ka 2005 r., oraz Nr XVI/170/2008 z dnia 16 wrze`nia 2008 r. uchwala się miejscowy plan zagospodaro-

wania przestrzennego Ponadgminnego źakJadu źagos”odarowania Od”adów ｭCźARNÓWKOｬ (zwanym 

dalej źakJadem) ”oJowonego w czę`ci obrębu Czarnówko oraz czę`ci obrębu Lubicz jednostki geodezyjnej 
gm. Widuchowa, o Jącznej ”owierzchni 37,36 hektaraŁ 

2Ł Granice ”lanu okre`la zaJącznik nr 1 - rysunek planu w skali 1:1000. 

3. Przedmiotem ustaleL ”lanu jest ”rzeznaczenie terenów ”o byJej jednostce wojsk rakietowych na 
cele wielobranwowego Ponadgminnego źakJadu źagos”odarowania Od”adów komunalnych i przemysJo-

wych bez spalarni. 

4Ł Integralną czę`cią uchwaJy są: 

1) źaJącznik nr 1 - rysunek planu w skali 1:1000; 

2) źaJącznik nr 2 - wyrys ze studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego gmi-

ny Widuchowa; 

3) źaJącznik nr 3 - rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu; 

4) źaJącznik nr 4 - rozstrzygnięcie w s”rawie zasad realizacji zadaL z zakresu infrastruktury technicznej 

oraz zasad ich finansowania. 

§ 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, zawartych w rozdziale 3; 

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

2Ł Śla ”oszczególnych terenów mają zastosowanie wszystkie rodzaje ustaleLŁ 
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§ 3. Śla kawdego terenu s”recyzowano ustalenia szczegóJowe w nastę”ującym ukJadzie: 

1) Przeznaczenie terenu; 

2) Zagospodarowanie terenu i ksztaJtowanie zabudowy; 
3) źasady obsJugi komunikacyjnej terenu; 

4) źasady obsJugi infrastrukturą techniczną; 
5) źasady ochrony `rodowiska i przyrody; 

RozdziaJ 2 

Ustalenia ogólne 

§ 4. Zasady budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

1. W zakresie komunikacji ustala się: 

1) Budowę drogi gminnej, wewnętrznej, oznaczonej na rysunku ”lanu symbolem 01KDL; 

2) Budowę drogi wewnętrznej, oznaczonej na rysunku ”lanu symbolem 02KDW; 

3) Zaspokojenie ”otrzeb ”arkingowych ”o”rzez ich realizację w ramach ”arkingów wielostanowisko-

wych: dla samochodów osobowych oznaczonego na rysunku ”lanu symbolem 04KS i cięwarowych 
oznaczonego na rysunku planu symbolem 03KS; 

4) Niezalewnie, w ramach kawdego ”rzedsięwzięcia, do”uszcza się budowę miejsc postojowych w wyni-

kających z ”otrzeb technologicznych danego ”rzedsięwzięciaŁ 

2. W zakresie infrastruktury technicznej ustala się: 

1) Zaopatrzenie w wodę - rurami Ø100 z istniejącego wodociągu w mŁ Czarnówko; niezalewnie od zasi-

lania z sieci wodociągowej, nalewy ”rzewidzieć za”ewnienie ciągJo`ci dostaw wody ”itnej ze uródeJ 
zastę”czych dla ludno`ci oraz wody do likwidacji skaweL, a takwe do celów ”rzeciw”owarowych, zgod-

nie z przepisami odrębnymi, m.in. poprzez wykorzystanie istniejących ujęć wody na terenie źakJadu; 
2) Od”rowadzenie `cieków sanitarnych - rurami Ø200÷300 w systemie grawitacyjnym i Ø110 w sys-

temie tJocznym (przyjmowanie `cieków z okolicznych wsi) ”o”rzez rozbudowę istniejącej na obszarze 
planu oczyszczalni `cieków (w rejonie ”óJnocno-zachodnim źakJadu) lub budowę nowej oczyszczalni 
do odbiornika zewnętrznego ”o stronie ”óJnocnej źakJadu; 

3) Od”rowadzenie wód o”adowych z dróg wewnętrznych, ”owierzchni utwardzonych i dachów - rurami 

Ø250÷350 ”o”rzez separator substancji ropopochodnych, piaskownik i odtJuszczownik usytuowany 

w rejonie ”óJnocno-zachodnim źakJadu; od”rowadzenie wód o”adowych z drogi gminnej rowami 

w teren; 

4) Zaopatrzenie w energię elektryczną - z istniejącej sieci elektroenergetycznej 15 kV kablem z transfor-

matora w mŁ Czarnówko lubłi linii na”owietrznej usytuowanej ”o stronie wschodniej ”lanu ”o”rzez 
istniejącą stację transformatorową 15ł0,4 kV usytuowaną w centralnej czę`ci źakJadu; nowe kable 
elektroenergetyczne 15 i 0,4 kV nalewy ”rowadzić w liniach rozgraniczających ”rojektowanych dróg 
zewnętrznych i wewnętrznych; do”uszcza się ”rowadzenie kabli ”o”rzez zieleL izolacyjną; do”uszcza 
się budowę ”oszczególnych stacji transformatorowych (takwe kontenerowych lubłi sJu”owych) oraz 
wJasnych generatorów elektroenergetycznych usytuowanych w ramach ”oszczególnych ”rzedsię-
wzięć usytuowanych w rejonie oznaczonym na rysunku planu symbolem 1O. 

5) Zaopatrzenie w gaz dla celów komunalnych oraz technologicznych - z projektowanych na terenie 

źakJadu zbiorników na gaz ”ro”an-butan; docelowo z sieci `redniego ci`nienia; niniejszy ”lan obejmu-

je obszary będące strefami kontrolowanymi nad gazociągami `łc o szeroko`ciach zgodnie z przepisa-

mi odrębnymi, na których to wystę”ują ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu; istnieje ogra-

niczenie ”raw wJasno`ci wJa`cicieli gruntów nad gazociągami, tj. w ”asach nad gazociągami (w stre-

fie kontrolowanej), związane z zagwarantowaniem dostę”no`ci do gazociągów dla sJuwb eks”loata-

cyjnych Operatora sieci gazowej. 

6) Zaopatrzenie w cie”Jo - ustala się w systemie ogrzewania indywidualnego w przypadku zgazyfikowa-

nia tego obszaru lub/i z instalacji do ”rodukcji biowęgla lubłi innych ”aliw; 
7) Zaopatrzenie telekomunikacyjne - z istniejącej sieci kablowej usytuowanej ”o stronie ”óJnocno - za-

chodniej obszaru planu; 

8) Usuwanie i unieszkodliwianie od”adów staJych - w ramach dziaJalno`ci źakJadu 

9) źasady ”rzebiegu ”rojektowanych sieci ”okazane są na rysunku ”lanuŁ 
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§ 5. Zasady dotyczące ochrony `rodowiska i ”rzyrody: Na obszarze o”racowania ”lanu wystę”uje 
jedna prawna forma ochrony przyrody - obszar Natura 2000 ｭDolina Dolnej Odry (kod obszaru PLB 

320003) ”oJowony w brzewnej czę`ci, ”rawie na jego granicy, na terenie którego zabrania się ”odejmowa-

nia dziaJaL mogących w znaczący s”osób w”Jynąć na gatunki ”taków oraz ich siedliska, dla których 
ochrony zostaJ wyznaczony ten obszarŁ Ponadto ”ro”onowane są (obejmujące obszar ”lanu i z nim sąsia-

dujące) nastę”ujące formy ochrony przyrody i krajobrazu: Obszar Chronionego Krajobrazu (OChK) pod 

nazwą ｭMokradJaｬ, źes”óJ Przyrodniczo-Krajobrazowy (ZPK) ｭWiduchowskie Bagnaｬ oraz UE-5 pod na-

zwą ｭJeziora ”rzy Czarnówkuｬ. W związku z ”owywszym na obszarze ”lanu obowiązują: 

1. zakazy: 

1) stosowania do nasadzeL eks”ansywnych gatunków: robinii (grochodrzew), `nieguliczki, jewyny kau-

kaskiej; 

2) rozwiązaL z niemal wyJącznym stosowaniem iglaków; 
3) dojazdu do źakJadu trans”ortem cięwkim o strony mŁ Czarnówko; 
4) ”rowadzenia na”owietrznych sieci inwynieryjnych. 

2. nakazy: 

1) wykonywania szczegóJowych badaL geotechnicznych dla wszelkiego rodzaju inwestycji, a w szcze-

gólno`ci dla budynków i urządzeL technologicznych oraz elementów ”odziemnych infrastruktury 

technicznej; 

2) zabezpieczenia gruntu przed infiltracją zanieczyszczeL i s”Jywem powierzchniowym zanieczyszczeL 
do jezior, oczek wodnych i ”obliskich cieków; 

3) projektowania i instalowania wszystkich instalacji w taki s”osób, aby nie do”uszczaJy do ”rzekroczeL 
norm ochrony `rodowiska ”oza terenem zakJadu i nie ”owodowaJy zrzutu `cieków o stęweniach ”rze-

kraczających warto`ci do”uszczalne; 
4) staJego monitoringu zanieczyszczeL; 
5) zachowania nie mniej niw 25% ”owierzchni terenu biologicznie czynnej w stosunku do ogólnej ”o-

wierzchni wydzielanej dziaJki; 
6) w miarę mowliwo`ci zachowania ”ojedynczych okazów drzew i krzewów na caJym terenie o”racowania; 
7) zachowania szczególnej ostrowno`ci ”rzy niwelowaniu i uzdatnianiu terenu ”od ”rzyszJe zainwesto-

wanie w sąsiedztwie istniejącej zieleni `redniej i wysokiej; 

8) stosowania przy nowych nasadzeniach przede wszystkim rodzimych gatunków drzew (dęby, li”y, 
graby, w mniejszym sto”niu takwe jesiony, wiązy, buki); 

9) wzbogacenia zielenią ”rzydrowną drogi dojazdowej do źakJadu na odcinku od drogi ”owiatowej Lubicz-
Babinek do źakJadu od strony ”oJudniowej; 

10) dziaJaL ”ielęgnacyjnych istniejącej zieleni i rewaloryzacyjnych (wzbogacenie ekologiczne); 

§ 6. 1. Na obszarze planu o Jącznej ”owierzchni 37,60 ha wyznacza się oznaczone na rysunku ”lanu 
- zaJączniku nr 1 - symbolami: 

1) 1O - teren lokalizacji skJadowania i ”rzeróbki od”adów komunalnych i przemysJowych z obiektami 

towarzyszącymi o pow. 34,40 ha; oraz tereny komunikacji: 

2) 01KDL - drogę gminną, wewnętrzną o pow. 1,43 ha; 

3) 02KDW - drogę wewnętrzną o pow. 0,48 ha; 

4) 03÷04KS - parkingi samochodowe o Jącznej ”owŁ 1,29 ha; 

2. Wymagania wynikające z ”otrzeb ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych: Przestrzenie ”ubliczne 

w rozumieniu ”rze”isów ustawy na terenie objętym planem nie wystę”ująŁ 

3Ł SzczegóJowe zasady i warunki ”odziaJu i scalania nieruchomo`ci objętych ”lanem: 

1) ustala się wydzielenie ”oszczególnych terenów zgodnie z rysunkiem planu i wymiarowaniem; 

2) w ramach wydzielonego terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1O do”uszcza się ”odziaJy 
wtórne, na ”otrzeby ”rzyszJych inwestorów, o powierzchniach minimum 0,30 ha i ksztaJtach oraz ”o-

Joweniu w stosunku do wydzielanych dróg wewnętrznych dowolnych, w zalewno`ci od ”rzyjętych 
funkcji i technologii oraz na potrzeby dróg wewnętrznych (o szeroko`ciach w liniach rozgraniczają-
cych minimum 12,0 m, dostosowane do trans”ortu cięwkiego z maksymalnym wykorzystaniem juw 
istniejących) obsJugujących ”oszczególne dziaJki uzyskane w wyniku ”odziaJów wtórnychŁ 

4. Tereny o których mowa w ust. 1 do chwili ich zagospodarowania zgodnie z funkcją, ustaloną 

w planie, mogą ”eJnić dotychczasową funkcjęŁ 
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RozdziaJ 3 

Ustalenia szczegóJowe 

§ 8. 1. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 1O, o pow. 34,40 ha, ustala się nastę”u-

jące zasady i standardy zagospodarowania: 

1) przeznaczenie podstawowe: 

a) lokalizacja strzę”ialni wraków samochodowych, ”rzerobu zuwytego s”rzętu elektrycznego (AGŚ) 
i elektronicznego, 

b) lokalizacja sortowni od”adów i kwater do czasowego skJadowania od”adów, 
c) lokalizacja utylizatorni `mieci ”rzetwarzających od”ady n”Ł: komunalne, przemysJowe, szlam po-

`ciekowy, biomasę na nawozy; 
d) lokalizacja zakJadów ”rzeróbki termicznej i chemicznej, w szczególno`ci: fabryka systemu HCH - 

zakJad ”rodukcji ”refabrykatów budowlanych z ”erlitu (skaJy wulkanicznej); instalacje: do ”ro-

dukcji biowęgla z substancji biodegradowalnych oraz tekstyliów, do ”rzerobu substancji ro”o”o-

chodnych, ”rzetwarzania od”adów ”lastikowych na ”aliwa syntetyczne + ”rzeróbka o”on samo-

chodowych i innych gum, 

e) lokalizacja czyszczalni gruntów z zanieczyszczeL ro”o”ochodnych, 
f) lokalizacja oczyszczalni `cieków komunalnych i o”adowych, ”unktu zlewnego `cieków i myjni 

samochodów ”rzywowących od”ady, 
g) zakaz skJadowania i utylizacji od”adów niebez”iecznych z dopuszczeniem ich czasowego prze-

trzymywania, 

h) zakaz lokalizacji inwestycji związanych ze s”alaniem od”adów; 
2) ”rzeznaczenie uzu”eJniające: lokalizacje obiektów administracyjno-socjalnych (z dopuszczeniem miesz-

kaL sJuwbowych) i infrastruktury technicznej (takwe kontenerowych i sJu”owych stacji transformato-

rowych) oraz zieleni istniejącej (do zachowania); 
3) zasady zagospodarowania terenu: 

a) udziaJ ”owierzchni zabudowy do ”owierzchni terenu - do 20%, 

b) udziaJ ”owierzchni dojazdów, ”laców manewrowych i skJadowych - do 40%, 

c) udziaJ ”owierzchni biologicznie czynnej do ”owierzchni terenu - minimum 40%; przez obszary 

istniejącej zieleni do”uszcza się ”rowadzenie dróg dojazdowych (z wykorzystaniem istniejących 
nawierzchni utwardzonych) i obiektów liniowych infrastruktury technicznej, 

d) nieprzekraczalne linie zabudowy: - 20,0 m od linii rozgraniczających teren od strony ”óJnocnej; - 
zgodnie z przepisami odrębnymi od ”ozostaJych linii rozgraniczających, 

e) zabudowa wolno stojąca o wysoko`ci do 12,0 m licząc od ”oziomu terenu do gzymsu dachowe-

go lub okapu dachu z dachami ”Jaskimi; w przypadku uzasadnionym względami technologicznymi 

do”uszcza się dachy wysokie o kącie nachylenia nie większym niw 45º, 
f) wysoko`ci obiektów i urządzeL technologicznych - zgodnie z ”rzyjętą technologią - jednak nie 

więcej niw 30 m od poziomu terenu, 

g) ”rzyjęte technologie ”oszczególnych zamierzeL inwestycyjnych winny ”owodować, we ewentual-

na ich uciąwliwo`ć zamknie się w granicach terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1O 

i w związku z tym nie wyznacza się stref i obszarów ograniczonego uwytkowania wokóJ źakJadu, 
h) ”rojektowanie obiektów budowlanych i technologicznych winno się odbywać w s”osób za”ew-

niający ochronę ludno`ci oraz `rodowiska przyrodniczego i kulturowego - zgodnie z przepisami 

odrębnymi, 

i) ”rzed ”rzystą”ieniem do budowy nalewy ”rze”rowadzić badanie geologiczne gruntu - zgodnie z prze-

pisami odrębnymi; 

j) do”uszcza się ogrodzenie terenu ”o obrysie zewnętrznym (granic ”lanu) oraz ”oszczególnych 
dziaJek ”o liniach rozgraniczających wtórnego ”odziaJu ogrodzeniami o wysoko`ci do 2,0 m z ma-

teriaJów dowolnych za wyjątkiem betonowych elementów ”refabrykowanych, bez ”odmurówek, 
z wolną nie”rzegrodzoną ”rzestrzenią o wysoko`ci 10 cm ponad terenem i/lub z zieleni izolacyjnej 

w ”ostaci wywo”Jotów z gatunków zimozielonych; 

4) zasady obsJugi komunikacyjnej: wjazdy i wej`cia - z ”rzylegających dróg: gminnej poprzez parking dla 

samochodów cięwarowych oznaczony na rysunku ”lanu symbolem 03KS i wewnętrznej oznaczonej na 
rysunku planu symbolem 02KDW; 

5) zasady obsJugi infrastrukturą techniczną - zgodnie z zawartymi w § 4 ust. 2 poprzez sieci: wodocią-
gową, kanalizacyjną deszczową i `ciekową, gazową, elektroenergetyczną 15 i 04 kV oraz telefo-

niczną realizowane w ”rzylegających drogach: gminnej i wewnętrznej; 
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6) zasady ochrony `rodowiska i przyrody - zgodnie z rygorami zawartymi w § 5; 

2. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 01KDL o pow. 1,43 ha ustala się nastę”ujące 
zasady i standardy zagospodarowania: 

1) przeznaczenie terenu: teren drogi gminnej, wewnętrznej; 
2) zasady zagos”odarowania terenu: szeroko`ć w liniach rozgraniczających - 20,0 m, 

3) zasady obsJugi komunikacyjnej: wjazd i wej`cie - z drogi zewnętrznej (”owiatowej Lubicz-Babinek 

”rzebiegającej od strony ”oJudniowej na styku z granicami objętymi planem); 

4) zasady obsJugi infrastrukturą techniczną - zgodnie z zawartymi w § 4 ust. 2 do”uszcza się ”o”rowa-

dzenie sieci: kanalizacji `ciekowej tJocznej Ø110, kabli elektroenergetycznych 0,4 kV i sterujących 
systemem o`wietlenia dróg, gazowej `łc oraz kanalizacji telefonicznej; 

5) zasady ochrony `rodowiska i przyrody - zgodnie z rygorami zawartymi w § 5. 

3. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 02KDW o pow. 0,48 ha ustala się nastę”ują-
ce zasady i standardy zagospodarowania: 

1) ”rzeznaczenie terenu: teren drogi wewnętrznej; 
2) zasady zagos”odarowania terenu: szeroko`ć w liniach rozgraniczających - 12,0 m, 

3) zasady obsJugi komunikacyjnej: wjazd i wej`cie - z drogi zewnętrznej (gminnej Lubicz-Czarnówko 
”rzebiegającej od strony ”óJnocnej ”oza granicami objętymi planem); 

4) zasady obsJugi infrastrukturą techniczną - zgodnie z zawartymi w § 4 ust. 2 do”uszcza się ”o”rowa-

dzenie sieci: wodociągowej Ø100, kanalizacji deszczowej Ø250÷350, kanalizacji `ciekowej grawita-

cyjnej Ø200÷300 i tJocznej Ø110, kabli elektroenergetycznych 15 i 0,4 kV i sterujących systemem 

o`wietlenia ulic, gazowych `łc oraz kanalizacji telefonicznej; 
5) zasady ochrony `rodowiska i przyrody - zgodnie z rygorami zawartymi w § 5. 

4. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem: 03KS o pow. 0,93 ha, ustala się nastę”ujące 
zasady i standardy zagospodarowania: 

1) ”rzeznaczenie terenu: teren ogólnodostę”nego ”arkingu dla samochodów cięwarowych z placem do 

nawracania i przelotem umowliwiającym wjazd na teren źakJadu; 
2) zasady zagospodarowania terenu: zgodnie z przepisami odrębnymi; ”rzewidzieć szczelne nawierzch-

nie z odprowadzeniem wód o”adowych do systemu kanalizacji deszczowej źakJadu; 
3) zasady obsJugi komunikacyjnej terenu: wjazdy i wej`cia - z ”rzylegającej drogi gminnej oznaczonej na 

planie symbolem 01KDL; 

4) zasady obsJugi infrastrukturą techniczną - zgodnie z zawartymi w § 4 ust. 2 do”uszcza się ”o”rowa-

dzenie sieci: kabli elektroenergetycznych 0,4 kV i sterujących systemem o`wietlenia, kanalizacji 
deszczowej, `ciekowej tJocznej i telefonicznej oraz gazowej `łc; 

5) zasady ochrony `rodowiska i przyrody - zgodnie z rygorami zawartymi w § 5. 

5. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem: 04KS o pow. 0,36 ha, ustala się nastę”ujące 
zasady i standardy zagospodarowania: 

1) ”rzeznaczenie terenu: teren ogólnodostę”nego ”arkingu dla samochodów osobowych i dostawczych; 

2) zasady zagospodarowania terenu: zgodnie z przepisami odrębnymi; ”rzewidzieć szczelne nawierzch-

nie z odprowadzeniem wód o”adowych do systemu kanalizacji deszczowej źakJadu; 
3) zasady obsJugi komunikacyjnej terenu: wjazd i wej`cie - z ”rzylegającej drogi wewnętrznej oznaczonej 

na planie symbolem 02KDW; 

4) zasady obsJugi infrastrukturą techniczną - zgodnie z zawartymi w § 4 ust. 2 do”uszcza się ”o”rowa-

dzenie sieci: kabli elektroenergetycznych 0,4 kV i sterujących systemem o`wietlenia oraz kanalizacji 
deszczowej; 

5) zasady ochrony `rodowiska i przyrody - zgodnie z rygorami zawartymi w § 5. 

RozdziaJ 4 

Prze”isy koLcowe 

§ 9. Na obszarze objętym niniejszą uchwaJą dokonuje się zmiany ”rzeznaczenia gruntów rolnych ”o-

chodzenia mineralnego na cele nierolnicze: 

1Ł za zgodą Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, decyzja Nr GZ.tr.057-602-233/10 z dnia 6 lipca 

2010 r., w ilo`ci 1,31 ha, w tym: 

1) 0,23 ha grunty klasy RIIIa, 
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2) 0,47 ha grunty klasy RIIIb, 

3) 0,61 ha grunty klasy dr-RIIIb, 

2. w ilo`ci 30,86 ha, w tym: 

1) 0,11 ha grunty rolne klasy B-RIVb\ 

2) 12,72 ha grunty klasy PsV, 

3) 16,22 ha grunty klasy Lz-PsV, 

4) 0,98 ha grunty klasy S-PsV 

5) 0,83 ha grunty klasy PsVI, 

§ 10. 1. Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 12) i art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym ustala się jednorazową o”Jatę z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci w wysoko`ci: 

1) 10% - dla terenów oznaczonych na rysunku ”lanu symbolami ｭOｬ, 
2) 0% - dla terenów ”ozostaJychŁ 

2Ł Wykonanie niniejszej uchwaJy ”owierza się Wójtowi WiduchowejŁ 

3. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 30 dni od dnia jej ogJoszenia w Śzienniku Urzędowym Wo-

jewództwa źachodnio”omorskiego oraz ”odlega ”ublikacji na stronie internetowej Urzędu Gminy Widu-

chowa. 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady 

 

Józefa Juzyszyn 
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źaJącznik nr 1 

do uchwaJy Nr XXXIV/354/2010 

Rady Gminy Widuchowa 

z dnia 9 listopada 2010 r. 

 

 
  



Śziennik Urzędowy 

Województwa źachodnio”omorskiego Nr 134 ｦ 17505 ｦ Poz. 2678 

 

źaJącznik nr 2 

do uchwaJy Nr XXXIV/354/2010 

Rady Gminy Widuchowa 

z dnia 9 listopada 2010 r. 
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źaJącznik nr 3 

do uchwaJy Nr XXXIV/354/2010 

Rady Gminy Widuchowa 

z dnia 9 listopada 2010 r. 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu 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 z ”óuniejszymi zmianami), Rada Gminy Widuchowa rozstrzyga, co 

nastę”uje: 
W wyniku wyJowenia ”rojektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ponadgminnego Za-

kJadu źagos”odarowania Od”adów ｭCźARNÓWKOｬ, czę`ci obrębów geodezyjnych Czarnówko i Lubicz 

gmina Widuchowa, do wglądu ”ublicznego wraz z ”rognozą oddziaJywania na `rodowisko w dniach od 

22 kwietnia do 27 maja 2010 r., tj. w okresie wyJowenia oraz w terminie 14 dni ”o u”Jywie wyJowenia, 
w oparciu o o`wiadczenie Burmistrza Wolina stwierdza się, we nie wniesiono wadnych uwag, w związku 

z czym nie rozstrzyga się o sposobie ich rozpatrzenia. 

 

 

 

źaJącznik nr 4 

do uchwaJy Nr XXXIV/354/2010 

Rady Gminy Widuchowa 

z dnia 9 listopada 2010 r. 

Rozstrzygnięcie o s”osobie 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 z ”óuniejszymi zmianami), Rada Gminy Widuchowa rozstrzyga, co 

nastę”uje: 

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

jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z ”óuniejszymi zmianami) - zadania wJasne gminy. 

2. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej ustalone niniejszym planem obejmują: 

1) realizację ”rojektowanej gminnej drogi wewnętrznej, oznaczonej na rysunku ”lanu symbolem 01KDL, 

2) budowę kanalizacji `ciekowej tJocznejŁ 

§ 2. S”osób realizacji wwŁ zadaL wJasnych gminy:  

Realizacja inwestycji zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym mŁinŁ ustawą ”rawo budowlane, usta-

wą o zamówieniach ”ublicznych, samorządzie gminnym, gospodarce komunalnej i o ochronie `rodowiskaŁ 

§ 3. źasady finansowania wwŁ zadaL wJasnych gminy: 

1) Finansowanie ww. inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych 
gminy, ujętych w niniejszym planie podlega przepisom ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finan-

sach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z ”óuniejszymi zmianami) przy 

czym limity wydatków budwetowych na ”rogramy inwestycyjne wieloletnie są ujęte kawdorazowo 

w budwecie gminy na kawdy rokŁ 
2) Zadania w zakresie realizacji inwestycji komunikacyjnych wskazanych w § 1 ust. 2 pkt 1) finansowa-

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

3) Zadania w zakresie budowy sieci kanalizacji tJocznej w drodze gminnej, okre`lone w § 1 ust. 2 

pkt 2), finansowane będą na ”odstawie art. 15 ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 

i zbiorowym od”rowadzaniu `cieków z dnia 7 czerwca 2001 r. (Dz. U. Nr 72, poz. 747 z ”óuniejszy-

mi zmianami), ze `rodków wJasnych ”rzedsiębiorstw wodociągowych i kanalizacyjnych, w oparciu 

o uchwalane ”rzez Radę Gminy wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeL wodociągowych 

i kanalizacyjnych (art. 21 ustawy) lub ”rzez budwet gminy lub na podstawie porozumieL z innymi 

podmiotami. 
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