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§ 1. W uchwale Nr LXVIIł440ł2002 Rady Miasta _winouj`cie z dnia 5 lipca 2002 r. w sprawie okre-

`lenia liczby, granic, numerów okręgów wyborczych oraz liczby radnych wybieranych w danym okręgu 

w mie`cie _winouj`cie (ŚzŁ UrzŁ WojŁ źachodnio”omorskiego Nr 53, poz. 1189), w § 1 w”rowadza się 
nastę”ujące zmiany: 

1) w okręgu wyborczym Nr 1: 

a) do”isuje się ulicę źdrojową, 
b) wykre`la się ulicę Mazowiecką, 
c) liczba wybieranych radnych - 8. 

2) w okręgu wyborczym Nr 2: 

a) do”isuje się ulicę Mazowiecką, 
b) do”isuje się ulicę źauJek Ko`cielny, 
c) liczba wybieranych radnych - 6. 

3) W okręgu wyborczym Nr 3: 

a) do”isuje się ulicę Tęczową i ulicę SJonecznąŁ 

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

§ 3. UchwaJa wchodzi w wycie z dniem ”odjęciaŁ 

§ 4. UchwaJa ”odlega ogJoszeniu w Śzienniku Urzędowym Województwa źachodnio”omorskiego 

oraz podaniu do publicznej wiadomo`ci ”rzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej. 

 

 Przewodniczący Rady Miasta 

 

Zbigniew PomieczyLski 
1605 
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UCHWAIA NR LXX/662/2010 

 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE 

 z dnia 27 maja 2010 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu 

lewącego w obrębie geodezyjnym źastaL 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. 1240) Rada 

Miejska w Wolinie uchwala, co nastę”uje: 

RozdziaJ ń 

Prze”isy wstę”ne 

§ 1. 1. Zgodnie z uchwaJą Nr XL/419/06 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 20 ”audziernika 2006 r. 

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

lewącego w obrębie geodezyjnym źastaL ”o stwierdzeniu zgodno`ci z ustaleniami studium uwarunkowaL 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin ”rzyjętego uchwaJą Nr XL/418/06 Rady Miej-

skiej w Wolinie z dnia 20 ”audziernika 2006 r., uchwala się miejscowy plan zagospodarowania prze-

strzennego dla terenu w obrębie geodezyjnym źastaL dla dziaJek nr 29/1, 30, 31/1, 195/1, 195/2, 195/3, 

195ł4, czę`ć dzŁ nr 195/39 i 49 o powierzchni 14,803 ha, zwany dalej planem miejscowym. 

2. Przedmiotem planu jest zabudowa rekreacyjna z usJugami oraz ”eJna infrastruktura techniczna ob-

sJugująca obszar ”lanuŁ 
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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 - rozstrzygnięcia 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. 

4. Plan miejscowy okre`la: 

1) ”rzeznaczenie 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 zabudo-

wy, gabaryty obiektów, i wskauniki intensywno`ci zabudowy, 
7) zasady i warunki scalania i ”odziaJu 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 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. 

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

1) ustaleL ogólnych, 
2) ustaleL szczegóJowych dla wyznaczonych w ”lanie terenów elementarnych, 

3) ”rze”isów koLcowych, 

2Ł Śla kawdego terenu elementarnego sprecyzowano 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. 

3Ł Śla terenów nie wymagających kom”letu ustaleL okre`lono wyJącznie ustalenia wymagane potrze-

bami tych terenówŁ 

4Ł Ilekroć w planie miejscowym uwywa się niwej wymienionych okre`leL, to nalewy je rozumieć nastę-
”ująco: 

1) wysoko`ć zabudowy - maksymalna wysoko`ć liczona od ”oziomu terenu ”rzy najniwej ”oJowonym 

wej`ciu do budynku, do najwywej ”oJowonego ”unktu dachu, kalenicy lub zbiegu ”oJaci dachowych, 
nie licząc kominów, masztów, urządzeL technicznych it”Ł; 

2) obowiązująca linia zabudowy - to linia, zgodnie z którą nalewy lokalizować zabudowęŁ Wycofanie za-

budowy w gJąb dziaJki lub wysunięcie ”oza nią jest niedo”uszczalne. W zabudowie wolnostojącej do-

”uszcza się realizację ”rzedsionków, schodków it”Ł z wysunięciem ”rzed tę linię, zgodnie z przepisa-

mi prawa budowlanego, 

3) nieprzekraczalna linia zabudowy - nalewy rozumieć linię, ”oza którą realizacja wszelkich obiektów ku-

baturowych jest niedopuszczalna. Warunek nie dotyczy podziemnych czę`ci budynku, ”rzyJączy 
technicznych, elementów drogowych, 

4) ilo`ci kondygnacji - rozumie się ”rzez to ilo`ć wszystkich kondygnacji nadziemnych obiektu, Jącznie 

z kondygnacjami usytuowanymi na poddaszu; 

5) wskauniku ”owierzchni biologicznie czynnej - rozumie się ”rzez to ”rocentowy udziaJ terenów zieleni 
niskiej, `redniej i wysokiej w ogólnej ”owierzchni terenu elementarnego. 

  



Śziennik Urzędowy 

Województwa źachodnio”omorskiego Nr 84 ｦ 10898 ｦ Poz. 1606 

 

RozdziaJ 2 

Ustalenia ogólne 

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

1) tereny zabudowy rekreacyjnej - UT 

2) tereny zabudowy rekreacyjnej z usJugami - UT/U 

3) tereny dróg wewnętrznych - KD 

4) tereny dróg ”ublicznych klas dojazdowych - KDD, 

5) wydzielenie terenu ”od trójkąt widoczno`ci - KDW1A, 

6) tereny lokalizacji stacji transformatorowych 15/0,4 kV.- EE, 

7) teren uwytków zielonych - RZ 

8) teren zieleni naturalnej - Zn 

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

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

1) ksztaJtowanie zabudowy rekreacyjnej i usJugowej ”rzy uwzględnieniu uwarunkowaL wynikających 

z charakteru miejscowo`ci, 
2) do”uszcza się stosowanie kolorystyki zabudowy kubaturowej w tonacjach jasnych, pastelowych, sto-

sowanie 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 wolnostojących na terenie objętym 

planem miejscowym, 

4) ograniczenia wysoko`ci ogrodzeL: minimalnej 1,2 m, maksymalnej do 1,6 m, zakaz budowy ”eJnych 
ogrodzeL ”osesji oraz ogrodzeL z prefabrykowanych elementów betonowych we frontowej czę`ci dziaJki, 

5) w”rowadzanie wzdJuw ciągów komunikacyjnych zieleni izolacyjnej w celu stworzenia Jadu ”rzestrzennego, 
6) zakaz zagospodarowania obiektami tymczasowymi, 

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

1) do”uszczenie Jączenia dziaJek na terenach ”rojektowanych z uwzględnieniem parametrów 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) minimalne wielko`ci wydzielanych dziaJek nie dotyczą terenów dojazdów wewnętrznych oraz wydzie-

leL ”od urządzenia i obiekty techniczne. 

3. W zakresie tymczasowego uwytkowania terenu ustala się: 

Do czasu realizacji inwestycji zgodnie z projektowanym przeznaczeniem terenu dopuszcza się dotych-

czasowe uwytkowanie terenówŁ 

§ 5. Ustalenia dotyczące zasad ochrony `rodowiska i przyrody: 

1) na obszarze objętym opracowaniem brak jest stanowisk gatunków objętych `cisJą ochroną oraz uję-
tych na wykazach Dyrektywy Siedliskowej Unii śuro”ejskiej oraz Konwencji BerneLskiej, 

2) teren objęty ”lanem zlokalizowany jest na obszarze ostoi ptasiej ｭZalew KamieLski i Dziwnaｬ 
PLB 320011Ł Przy realizacji ustaleL miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego mowe być 
wymagany obowiązek ”rze”rowadzenia oceny oddziaJywania na `rodowisko, 

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

Ju ”rzyrodniczo-krajobrazowego ZPK - II Jezioro Koprowo, 

4) na obszarze planu miejscowego obowiązuje zakaz ”rzekraczania standardów jako`ci `rodowiska ”oza 
granicami dziaJki, do której inwestor ma tytuJ ”rawnyŁ 

§ 6. Ustalenia dotyczące zasad ochrony `rodowiska kulturowego i zabytków: 

Na terenie objętym planem stanowiska archeologiczne nie wystę”ująŁ 

§ 7. Plan wyznacza drogi wewnętrzne jako obszary ”rzeznaczone na cele ”ubliczne. 
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§ 8. Ustalenia dotyczące ukJadu komunikacyjnegoŁ 

1Ł Powiązania zewnętrzne ukJadu komunikacyjnego ulicznego odbywa się ”o”rzez nowo”rojektowane 
drogi wewnętrzne z ”odJączeniem do istniejącej drogi gminnej. 

2. Ustalenia parkingowe dla obszaru planu - obowiązuje ”arkowanie w granicach wJasnej dziaJkiŁ Śla 
zabudowy rekreacyjnej jednorodzinnej - 2 miejsca parkingowe na 1 lokal mieszkalny, dla zabudowy rekre-

acyjnej z usJugami minimum 3 miejsca parkingowe na 1 lokal usJugowy, dla usJug gastronomicznych - 

1 miejsce parkingowe na 5 miejsc konsumpcyjnych. 

§ 9. Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej. 

1. W zakresie zaopatrzenia w wodę: 

1) zaopatrzenie z istniejącego wodociągu wiejskiego zlokalizowanego poza obszarem planu projektowa-

ną siecią rozdzielczą; 
2) ustala się ”arametry nowoprojektowanych sieci - o `rednicy 35 ÷ 100 mm, prowadzonych w liniach 

rozgraniczenia 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 przepisami, w pasie drogowym, po”rzedzoną roz”oznaniem hydrogeologicznym. 

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 planu. Śo”uszcza się lokali-
zację ”rze”om”owni `cieków w liniach rozgraniczających drógŁ 

2) ustala się ”arametry nowoprojektowanych sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tJocznej - 

o `rednicy do 200 mm, prowadzonych w liniach rozgraniczenia dróg i ulic oraz w wydzielonych pa-

sach technicznych, 

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

wanie zbiorników bezod”Jywowych 

3. W zakresie od”rowadzania wód deszczowych: 

1) ustala się od”rowadzenie wód deszczowych do ”rojektowanej kanalizacji deszczowej; zaleca się wy-

korzystywane do celów gos”odarczych, zagos”odarowywane w ”ostaci studni chJonnych, zbiorni-

ków ｭmaJej retencjiｬ, oczek wodnych, ”rze”uszczalnych nawierzchni dróg i ”arkingówŁ 
2) ustala się ”arametry nowoprojektowanych sieci - o `rednicy 200 ÷ 600 mm, prowadzonych 

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

3) do”uszcza się od”rowadzenie wód o”adowych z ”oJaci dachowych na wJasny terenŁ 

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. 

5. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną ustala się: 

a) zasilanie obszaru opracowania z projektowanej stacji transformatorowej 15/0,4 kV typu miejskie-

goŁ Projektowaną stację zasilić liniami kablowymi `redniego na”ięcia - 15 kV, 

b) Projektowane zasilanie kablowe `redniego i niskiego na”ięcia lokalizować w pasie zieleni, 

w chodnikach i w ciągach ”ieszych, 
c) 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 przewodowym `redniego ci`nienia ”o 
doprowadzeniu gazu do miejscowo`ci, 

2) ”lanowane obiekty zasilić rozdzielczą siecią `redniego ci`nienia - o `rednicy 32 ÷125 mm, 

3) do”uszcza się w przypadkach indywidualnych stosowanie gazu bezprzewodowego, 

4) projektowaną sieć rozdzielczą lokalizować w liniach rozgraniczenia dróg i ulic oraz w projektowanych 

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

uródeJ cie”Ja zasilanych ekologicznymi no`nikami energii. 

8. W zakresie obsJugi telekomunikacyjnej ustala się: 

1) obsJugę telekomunikacyjną obiektów na obszarze o”racowania z istniejącej infrastruktury telekomuni-

kacyjnej zlokalizowanej poza obszarem planu. 

2) sieć abonencką wykonać jako sieć kablową w kanalizacji teletechnicznej, prowadzonej w liniach roz-

graniczenia drógŁ 

9. W zakresie ochrony ”rzed ”owodzią: 

1) czę`ć obszaru objętego ”lanem ”oJowona wzdJuw jeziora Ko”rowo zagrowona ”owodzią, 
2) obszar zagrowenia ”owodzią stanowią tereny o rzędnych ”oniwej 1,24 m n.p.m. (Hp=1%), 

3) ustala się nakaz ”odniesienia rzędnej terenu ”rzeznaczonego ”od zabudowę lub wyniesienie ”oziomu 

”arteru oraz korony dróg do rzędnej +1,5 m n.p.m. 

RozdziaJ 3 

Ustalenia szczegóJowe 

§ 10. Ustalenia dla terenów zabudowy: 

1. Ustalenia dla terenu o symbolu UT-1 o powierzchni 1,18 ha: 

1) Przeznaczenie terenu Teren zabudowy rekreacyjnej. 

2) Zagospodarowanie terenu 

i ksztaJtowanie zabudowy 

a) budynki wolnostojące nie”od”iwniczone, 
b) do”uszcza się wolnostojący obiekt garawowy 

i gospodarczy, 

c) wysoko`ć zabudowy do 9,5 m 

, do 2 kondygnacji uwytkowych (druga kondygnacja w dachu), 

obiekty niemieszkalne - 1 kondygnacja, do 6,0 m 

wysoko`ci ze stromym dachem, 

d) dachy strome, regularne o nachyleniu ”oJaci dachowej 
od 30 o do 45 o, 

e) powierzchnia zabudowy do 30% ”owierzchni dziaJki, 
f) obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodnie 

z rysunkiem planu, 

g) z uwagi na ochronę ”rzeciw”owodziową rzędną 
posadowienia poziomu ”arteru ustala się na minimum 1,5 m 

n.p.m, 

3) Zasady i warunki ”odziaJu 
nieruchomo`ci 

a) minŁ ”owierzchnia dziaJek 1000 m 2 i szeroko`ci frontu min. 

25 m, 

b) kąt ”oJowenia granic dziaJki w stosunku do pasa drogowego 

od 80 o do 90 o. 

4) Ustalenia w zakresie ochrony 

`rodowiska ”rzyrodniczego 

a) Minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 60% 

”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 wewnętrznej o symbolu KD-2. 

6) Ustalenia w zakresie infrastruktury 

technicznej 

a) ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej wg § 9 

niniejszej uchwaJyŁ 
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2. Ustalenia dla terenu o symbolu UT-2 o powierzchni 1,08 ha: 

1) Przeznaczenie terenu Teren zabudowy rekreacyjnej. 

2) Zagospodarowanie terenu 

i ksztaJtowanie zabudowy 

a) budynki wolnostojące z dopuszczeniem podpiwniczenia, 

b) do”uszcza się wolnostojący obiekt garawowy i gospodarczy, 

c) wysoko`ć zabudowy do 9,5 m, do 2 kondygnacji uwytkowych 
(druga kondygnacja w dachu), obiekty niemieszkalne - 

1 kondygnacja, do 6,0 m wysoko`ci ze stromym dachem, 

d) dachy strome, regularne o nachyleniu ”oJaci dachowej 
od 30 o do 45 o, 

e) powierzchnia zabudowy do 20% ”owierzchni dziaJki, 
f) obowiązujące linie zabudowy - zgodnie 

z rysunkiem planu, 

g) z uwagi na ochronę ”rzeciw”owodziową rzędną ”osadowienia 
poziomu ”arteru ustala się na minimum 1,5 m n.p.m, 

3) 
Zasady i warunki ”odziaJu 
nieruchomo`ci 

a) minŁ ”owierzchnia dziaJek 1000 m2 i szeroko`ci frontu min. 25 m, 

b) kąt ”oJowenia granic dziaJki w stosunku do pasa drogowego od 80 

o do 90 o. 

4) Ustalenia w zakresie ochrony 

`rodowiska ”rzyrodniczego 

a) minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 70% powierzchni 

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 wewnętrznej o symbolu KD-2. 

6) Ustalenia w zakresie 

infrastruktury technicznej 

a) ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej wg § 9 niniejszej 

uchwaJyŁ 

3. Ustalenia dla terenu o symbolu UT-3 o powierzchni 1,67 ha: 

1) Przeznaczenie terenu Teren zabudowy rekreacyjnej. 

2) 

Zagospodarowanie terenu 

i ksztaJtowanie zabudowy 

a) budynki wolnostojące nie”od”iwniczone, 
b) do”uszcza się wolnostojący obiekt garawowy 

i gospodarczy, 

c) wysoko`ć zabudowy do 9,5 m, do 2 kondygnacji uwytkowych 
(druga kondygnacja w dachu), obiekty niemieszkalne - 

1 kondygnacja, do 6,0 m wysoko`ci ze stromym dachem, 

d) dachy strome, regularne o nachyleniu ”oJaci dachowej 
od 30 o do 45 o, 

e) powierzchnia zabudowy do 30% ”owierzchni dziaJki, 
f) obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodnie 

z rysunkiem planu, 

g) z uwagi na ochronę ”rzeciw”owodziową rzędną ”osadowienia 
poziomu ”arteru ustala się na minimum 1,5 m n.p.m, 

3) 
Zasady i warunki ”odziaJu 
nieruchomo`ci 

a) minŁ ”owierzchnia dziaJek 1000 m2 i szeroko`ci frontu min. 25 m, 

b) kąt ”oJowenia granic dziaJki w stosunku do pasa drogowego od 80 

o do 90 o. 

4) Ustalenia w zakresie ochrony 

`rodowiska ”rzyrodniczego 

a) minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 60% powierzchni 

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 dróg wewnętrznych o symbolu KD-1, KD-4 oraz 

drogi gminnej o symbolu KDD, 

6) Ustalenia w zakresie 

infrastruktury technicznej 

a) ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej wg § 9 niniejszej 

uchwaJyŁ 
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4. Ustalenia dla terenu o symbolu UT-4 o powierzchni 1,3ha: 

1) Przeznaczenie terenu Teren zabudowy rekreacyjnej 

2) 

Zagospodarowanie terenu 

i ksztaJtowanie zabudowy 

a) budynki wolnostojące nie”od”iwniczone, 
b) do”uszcza się wolnostojący obiekt garawowy 

i gospodarczy, 

c) wysoko`ć zabudowy do 9,5 m, do 2 kondygnacji uwytkowych 
(druga kondygnacja w dachu), obiekty niemieszkalne - 

1 kondygnacja, do 6,0 m wysoko`ci ze stromym dachem, 

d) dachy strome, regularne o nachyleniu ”oJaci dachowej 
od 30 o do 45 o, 

e) powierzchnia zabudowy do 30% ”owierzchni dziaJki, 
f) obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodnie 

z rysunkiem planu. 

g) z uwagi na ochronę ”rzeciw”owodziową rzędną ”osadowienia 
poziomu ”arteru ustala się na minimum 1,5 m n.p.m, 

3) 
Zasady i warunki ”odziaJu 
nieruchomo`ci 

a) minŁ ”owierzchnia dziaJek 1000 m2 i szeroko`ci frontu min. 25 m, 

b) kąt ”oJowenia granic dziaJki w stosunku do pasa drogowego od 80 

o do 90 o. 

4) Ustalenia w zakresie ochrony 

`rodowiska ”rzyrodniczego 

a) minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 60% powierzchni 

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 dróg o symbolu KD-1, KD-2, KD-3 oraz drogi 

gminnej o symbolu KDD, 

6) Ustalenia w zakresie 

infrastruktury technicznej 

a) ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej wg § 9 niniejszej 

uchwaJyŁ 

5. Ustalenia dla terenu o symbolu UT-5 o powierzchni 2,03 ha: 

1) Przeznaczenie terenu Teren zabudowy rekreacyjnej. 

2) 

Zagospodarowanie terenu 

i ksztaJtowanie zabudowy 

a) budynki wolnostojące z dopuszczeniem podpiwniczenia, 

b) do”uszcza się wolnostojący obiekt garawowy 

i gospodarczy, 

c) wysoko`ć zabudowy do 9,5 m, do 2 kondygnacji uwytkowych 
(druga kondygnacja w dachu), obiekty niemieszkalne - 

1 kondygnacja, do 6,0 m wysoko`ci ze stromym dachem, 

d) dachy strome, regularne o nachyleniu ”oJaci dachowej 
od 30 o do 45 o, 

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) minŁ ”owierzchnia dziaJek 1000 m2 i szeroko`ci frontu min. 25 m, 

b) kąt ”oJowenia granic dziaJki w stosunku do pasa drogowego od 80 

o do 90 o. 

4) Ustalenia w zakresie ochrony 

`rodowiska ”rzyrodniczego 

a) minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 60% powierzchni 

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 dróg wewnętrznych o symbolu KD-1, KD-4 oraz 

drogi gminnej o symbolu KDD, 

6) Ustalenia w zakresie 

infrastruktury technicznej 

a) ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej wg § 9 niniejszej 

uchwaJyŁ 
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6. Ustalenia dla terenu o symbolu UT-6 o powierzchni 1,55 ha: 

1) Przeznaczenie terenu Teren zabudowy rekreacyjnej. 

2) Zagospodarowanie terenu 

i ksztaJtowanie zabudowy 

a) budynki wolnostojące z dopuszczeniem podpiwniczenia, 

b) do”uszcza się wolnostojący obiekt garawowy 

i gospodarczy, 

c) wysoko`ć zabudowy do 9,5 m 

, do 2 kondygnacji uwytkowych (druga kondygnacja w dachu), 

obiekty niemieszkalne - 1 kondygnacja, do 6,0 m 

wysoko`ci ze stromym dachem, 

d) dachy strome, regularne o nachyleniu ”oJaci dachowej 
od 30 o do 45 o, 

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) minŁ ”owierzchnia dziaJek 1000 m2 i szeroko`ci frontu min. 

25 m, 

b) kąt ”oJowenia granic dziaJki w stosunku do pasa drogowego 

od 80 o do 90 o. 

4) Ustalenia w zakresie ochrony 

`rodowiska przyrodniczego 

a) minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 60% 

”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 dróg wewnętrznych o symbolu KD-1  

i KD-2, KD-3 oraz drogi gminnej o symbolu KDD, 

6) Ustalenia w zakresie infrastruktury 

technicznej 

a) ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej wg § 9 

niniejszej uchwaJyŁ 

7. Ustalenia dla terenu o symbolu UT-7 o powierzchni 0,41 ha: 

1) Przeznaczenie terenu Teren zabudowy rekreacyjnej. 

2) Zagospodarowanie terenu i ksztaJtowanie 
zabudowy 

a) budynki wolnostojące z dopuszczeniem 

podpiwniczenia, 

b) do”uszcza się wolnostojący obiekt garawowy 

i gospodarczy, 

c) wysoko`ć zabudowy do 9,5 m 

, do 2 kondygnacji uwytkowych (druga kondygnacja 

w dachu), obiekty niemieszkalne - 1 kondygnacja, do 

6,0 m 

wysoko`ci ze stromym dachem, 

d) dachy regularne o nachyleniu ”oJaci dachowej 
od 30 o do 45 o, do”uszcza się dachy wielos”adowe, 
e) powierzchnia zabudowy do 30% ”owierzchni dziaJkiŁ 
f) nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem 

planu, 

3) Zasady i warunki ”odziaJu nieruchomo`ci a) utrzymuje się istniejący ”odziaJ geodezyjny dziaJek 

4) Ustalenia w zakresie ochrony `rodowiska 
przyrodniczego i kulturowego 

a) minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 60% 

”owierzchni dziaJki, 
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 wewnętrznej o symbolu KD-2 

oraz drogi gminnej o symbolu KDD, 

6) Ustalenia w zakresie infrastruktury 

technicznej 

a) ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej wg § 9 

niniejszej uchwaJyŁ 
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8. Ustalenia dla terenu o symbolu UT/U-8 o powierzchni 0,4 ha: 

1) Przeznaczenie terenu Teren zabudowy rekreacyjnej z usJugami, 

2) Zagospodarowanie terenu 

i ksztaJtowanie zabudowy 

a) budynki wolnostojące z dopuszczeniem 

podpiwniczenia, 

b) lokale usJugowe nalewy realizować jako wbudowane, 
c) do”uszcza się wolnostojący obiekt garawowy 

i gospodarczy, 

d) wysoko`ć zabudowy do 12 m 

, do 3 kondygnacji uwytkowych (trzecia kondygnacja 

w dachu), obiekty niemieszkalne - 1 kondygnacja, do 

6,0 m 

wysoko`ci ze stromym dachem, 

e) dachy regularne o nachyleniu ”oJaci dachowej 
od 30 o do 45 o, do”uszcza się dachy wielos”adowe, 
f) powierzchnia zabudowy do 30% ”owierzchni dziaJkiŁ 
g) nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem 

planu, 

3) Zasady i warunki ”odziaJu nieruchomo`ci a) minŁ ”owierzchnia dziaJek 1000 m 2, 

b) szeroko`ci frontu min. 25 m, parametr ten nie ma 

zastosowania ”rzy dziaJkach narownych, 
c) kąt ”oJowenia granic dziaJki w stosunku do pasa 

drogowego od 80 o do 90 o. 

4) Ustalenia w zakresie ochrony `rodowiska 

przyrodniczego i kulturowego 

a) minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 60% 

”owierzchni dziaJki, 
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 wewnętrznej o symbolu KD-1 

oraz drogi gminnej o symbolu KDD, 

6) Ustalenia w zakresie infrastruktury 

technicznej 

a) ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej wg § 9 

niniejszej uchwaJyŁ 

9. Ustalenia dla terenu o symbolu UT/U-9 o powierzchni 0,39 ha: 

1) Przeznaczenie terenu Teren zabudowy rekreacyjnej z usJugami, 

2) Zagospodarowanie terenu 

i ksztaJtowanie zabudowy 

a) budynki wolnostojące z dopuszczeniem podpiwniczenia, 

b) lokale usJugowe nalewy realizować jako wbudowane, 
c) zakaz zagospodarowania obiektami tymczasowymi, 

d) do”uszcza się wolnostojący obiekt garawowy 

i gospodarczy, 

e) wysoko`ć zabudowy do 12 m 

, do 3 kondygnacji uwytkowych (trzecia kondygnacja 

w dachu), obiekty niemieszkalne - 1 kondygnacja, do 6,0 m 

wysoko`ci ze stromym dachem, 

f) dachy regularne o nachyleniu ”oJaci dachowej 
od 30 o do 45 o, do”uszcza się dachy wielos”adowe, 
g) powierzchnia zabudowy do 30% ”owierzchni dziaJkiŁ 
h) nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem 

planu, 

3) Zasady i warunki podziaJu 
nieruchomo`ci 

a) minŁ ”owierzchnia dziaJek 1000 m 2, 

b) szeroko`ci frontu min. 25 m, parametr ten nie ma 

zastosowania ”rzy dziaJkach narownych, 
c) kąt ”oJowenia granic dziaJki w stosunku do pasa 

drogowego od 80 o do 90 o. 

4) Ustalenia w zakresie ochrony 

`rodowiska ”rzyrodniczego 

i kulturowego 

a) minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 60% 

”owierzchni dziaJki, 
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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 dróg wewnętrznych o symbolu KD-1 

i KD-2 oraz drogi gminnej o symbolu KDD o symbolu KDD 

o symbolu KDD, 

6) Ustalenia w zakresie infrastruktury 

technicznej 

a) ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej wg § 9 

niniejszej uchwaJyŁ 

10. Ustalenia dla terenu o symbolu UT-10 o powierzchni 1,95 ha: 

1) Przeznaczenie terenu Teren zabudowy rekreacyjnej. 

2) 

Zagospodarowanie terenu 

i ksztaJtowanie zabudowy 

a) budynki wolnostojące nie”od”iwniczone, 
b) do”uszcza się wolnostojący obiekt garawowy i gospodarczy, 

c) wysoko`ć zabudowy do 9,5 m, do 2 kondygnacji uwytkowych 
(druga kondygnacja w dachu), obiekty niemieszkalne - 

1 kondygnacja, do 6,0 m wysoko`ci ze stromym dachem, 

d) dachy strome, regularne o nachyleniu ”oJaci dachowej 
od 30 o do 45 o, 

e) powierzchnia zabudowy do 20% ”owierzchni dziaJki, 
f) obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodnie 

z rysunkiem planu. 

g) z uwagi na ochronę ”rzeciw”owodziową rzędną ”osadowienia 
poziomu ”arteru ustala się na minimum 1,5 m n.p.m, 

3) 
Zasady i warunki ”odziaJu 
nieruchomo`ci 

a) minŁ ”owierzchnia dziaJek 1000 m2 i szeroko`ci frontu min. 25 m, 

b) kąt ”oJowenia granic dziaJki w stosunku do pasa drogowego od 

80 o do 90 o. 

4) Ustalenia w zakresie ochrony 

`rodowiska ”rzyrodniczego 

a) minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 70% powierzchni 

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 dróg wewnętrznych o symbolu KD-5 i KD-6 oraz 

drogi gminnej o symbolu KDD, 

6) Ustalenia w zakresie 

infrastruktury technicznej 

a) ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej wg § 9 niniejszej 

uchwaJyŁ 

11. Teren o symbolu 8 EE o powierzchni 0,005 ha: 

1) Przeznaczenie terenu Teren zabudowy rozdzielni sieciowej `redniego na”ięciaŁ 
2) Zagospodarowanie terenu 

i ksztaJtowanie zabudowy 

a) projektowana stacja transformatorowa 15/0,4 kV, 

b) wysoko`ć zabudowy do 4,0 m - 1 kondygnacja uwytkowa, 
c) dach stromy o nachyleniu ”oJaci dachowej od 25 o do 40 o, 

d) do”uszcza się zabudowę na granicy z terenem 9 UT/U 

e) do”uszcza się stację kontenerowąŁ 
3) Zasady i warunki ”odziaJu 

nieruchomo`ci 
a) źakaz ”odziaJu terenuŁ 

4) Ustalenia w zakresie ochrony 

`rodowiska ”rzyrodniczego 

i kulturowego 

a) dopuszcza się w”rowadzenie zieleni izolacyjnej niskiej 
i `redniowysokiej w formie wywo”JotuŁ Od strony terenu 
symbolu 9UT zieleL izolacyjna obowiązkowa, 
b) na terenie nie wystę”ują obszary chronione w zakresie 

ochrony `rodowiska kulturowegoŁ 
5) Ustalenia komunikacyjne a) Wjazd na teren z drogi wewnętrznej o symbolu KD -2 

6) Ustalenia w zakresie infrastruktury 

technicznej 

a) źasilanie linią kablową `redniego na”ięciaŁ 
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12. Ustalenia dla terenu o symbolu RZ - powierzchnia 0,28 ha 

1) przeznaczenie terenu a) teren uwytków zielonych 

2) zasady zagospodarowania przestrzennego 

i ksztaJtowania zabudowy 

a) utrzymuje się funkcję rolną jako kontynuację 
dotychczasowego rolniczego s”osobu uwytkowania, 
b) zakaz zabudowy, 

3) zasady obsJugi komunikacyjnej a) obsJuga komunikacyjna z drogi wewnętrznej KŚ -7. 

13. Ustalenia dla terenu o symbolu ZN - powierzchnia 0,26 ha 

 przeznaczenie terenu a) teren zieleni naturalnej 

 

zasady zagospodarowania 

przestrzennego 

i ksztaJtowania zabudowy 

a) zakaz zabudowy, 

b) nalewy bezwzględnie wyJączyć z jakiegokolwiek zagospodarowania 

i zabudowy kubaturowej fragment strefy brzegowej i misy jeziora 

Koprowo w formie nieuwytku, lasu olszowego (LsV) oraz zadrzewieL 

i pastwiska (Lz-PsV) wchodzących w skJad dziaJki 195ł39 

 Ustalenia w zakresie ochrony 

`rodowiska ”rzyrodniczego 

i kulturowego 

a) zachowanie zieleni naturalnej, będącej swojego rodzaju barierą 
ochronną dla szuwaru trzcinowego i jeziora Ko”rowoŁ Ols jest równiew 
siedliskiem bytowania chronionych taksonów ”takówŁ 

§ 11. Tereny komunikacji. 

1. Teren symbolu KD-1, KD-2 - tereny dróg wewnętrznychŁ 

Powierzchnie: KD-1- 0,36 ha, KD-2 - 0,56 ha, 

1) Przeznaczenie terenu Śroga wewnętrzna 

2) Ustalenia komunikacyjne a) droga projektowana zgodnie z rysunkiem planu, 

b) szeroko`ci w liniach rozgraniczających (rozstrzygnięciem nadzorczym 

z dnia 6 lipca 2010 r., znak: NK.4.AB.0911/56/10 Wojewoda 

Zachodniopomorski stwierdziJ niewawno`ć § 11 ust. 1 pkt 2 lit b 

uchwaJy w zakresie sJowa ｭminimumｬ) 10 m: 

c) c) nawierzchnia utwardzona. 

3) Ustalenia w zakresie 

infrastruktury technicznej 

a) w liniach rozgraniczających dróg ”rzebiegają ”rojektowane sieci: 
wodociągowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, elektroenergetyczna 

i telekomunikacyjna. 

b) z uwagi na zagrowenie ”owodziową na czę`ciach dróg o symbolach 

KD-1, KD-2 i KD-5 ustala się wysoko`ć rzędnej korony na wysoko`ci 
1.5 m n.p.m., 

4) Ustalenia w zakresie 

ochrony `rodowiska 
przyrodniczego 

i kulturowego 

a) do”uszcza się nasadzenia drzew, z zachowaniem zasady 

jednorodno`ci gatunku w granicach jednej drogi, 

2. Teren symbolu, KD-3, KD-4, KD-5, KD-6- tereny dróg wewnętrznych, kolejno o powierzchni: KD-3 

- 0,09 ha, KD-4 - 0,09 ha, KD-5 - 0,21 ha, KD-6 - 0,07 ha. 

1) Przeznaczenie terenu Śroga wewnętrzna 

2) Ustalenia komunikacyjne a) droga projektowana zgodnie z rysunkiem planu, 

b) szeroko`ci w liniach rozgraniczających (rozstrzygnięciem nadzorczym 

z dnia 6 lipca 2010 r., znak: NK.4.AB.0911/56/10 Wojewoda 

Zachodniopomorski stwierdziJ niewawno`ć § 11 ust. 2 pkt 2 lit b 

uchwaJy w zakresie sJowa ｭminimumｬ) 8 m: 

c) nawierzchnia utwardzona. 

3) Ustalenia w zakresie 

infrastruktury technicznej 

a) w liniach rozgraniczających dróg ”rzebiegają istniejące sieci: 
wodociągowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, elektroenergetyczna 

i telekomunikacyjna. 

4) Ustalenia w zakresie 

ochrony `rodowiska 
przyrodniczego 

i kulturowego 

a) do”uszcza się nasadzenia drzew, z zachowaniem zasady 

jednorodno`ci gatunku w granicach jednej drogi, 
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3. Teren symbolu KD-7 - teren drogi wewnętrznej o powierzchni: 0,02 ha, 

1) Przeznaczenie terenu Śroga wewnętrzna 

2) Ustalenia komunikacyjne a) droga projektowana zgodnie z rysunkiem planu, 

b) szeroko`ci w liniach rozgraniczających (rozstrzygnięciem nadzorczym 

z dnia 6 lipca 2010 r., znak: NK.4.AB.0911/56/10 Wojewoda 

Zachodniopomorski stwierdziJ niewawno`ć § 11 ust. 3 pkt 2 lit b 

uchwaJy w zakresie sJowa ｭminimumｬ) 5 m: 

3) Ustalenia w zakresie 

ochrony `rodowiska 
przyrodniczego 

i kulturowego 

a) do”uszcza się nasadzenia drzew, z zachowaniem zasady 

jednorodno`ci gatunku w granicach jednej drogi, 

4. Teren symbolu, KDD droga dojazdowa, (gminna) o powierzchni 0,7908 ha 

1) Przeznaczenie terenu Droga dojazdowa 

2) Ustalenia komunikacyjne a) droga istniejąca zgodnie z rysunkiem planu, 

b) szeroko`ci w liniach rozgraniczających (rozstrzygnięciem nadzorczym 

z dnia 6 lipca 2010 r., znak: NK.4.AB.0911/56/10 Wojewoda 

Zachodniopomorski stwierdziJ niewawno`ć § 11 ust. 4 pkt 2 lit b 

uchwaJy w zakresie sJowa ｭminimumｬ) 12 m: 

c) nawierzchnia utwardzona. 

3) Ustalenia w zakresie 

infrastruktury technicznej 

a) w liniach rozgraniczających dróg ”rzebiegają ”rojektowane sieci: 
wodociągowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, elektroenergetyczna 

i telekomunikacyjna. 

4) Ustalenia w zakresie 

ochrony `rodowiska 
przyrodniczego 

i kulturowego 

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

zasady jednorodno`ci gatunku w granicach jednej drogi, 

4. Teren symbolu KDW1A - wydzielenie terenu ”od trójkąt widoczno`ci o powierzchni 0,003 ha. Do-

”uszcza się lokalizację chodnika i jezdni. 

RozdziaJ 4 

Prze”isy koLcowe 

§ 12. 1. Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i le`nych 
(Dz. U. Nr 121, poz. 1266 z 27 czerwca 2004 r. z ”óuniejszymi zmianami) zmienia się ”rzeznaczenie 
gruntów rolnych ”ochodzenia mineralnego: 

1) gruntów rolnych klasy III - 7,28 ha, 

2) gruntów rolnych klasy IV - 4,0 ha; 

3) gruntów rolnych klasy V - 0.7 ha; 

4) gruntów rolnych klasy PsIV - 1,52 ha 

5) gruntów rolnych klasy PsV - 1,3236 ha 

Teren uzyskaJ zgodę na zmianę ”rzeznaczenia gruntów klasy III decyzją GźtrŁ057 - 602 - 424/09 

z 30 grudnia 2009 r. roku Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

§ 13. 1Ł Ustala się stawkę sJuwącą naliczeniu jednorazowej o”Jaty z tytuJu wzrostu warto`ci nieru-

chomo`ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 

w wysoko`ci: 

1) tereny zabudowy o symbolach: UT i UT/U - 30% 

2) ”ozostaJe tereny - 0%. 

§ 14. Wykonanie niniejszej uchwaJy ”owierza się Burmistrzowi Wolina. 

§ 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. 

 Przewodnicząca Rady 

Ewa Halicka 
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źaJącznik nr 1 

do uchwaJy Nr LXX/662/2010 

Rady Miejskiej w Wolinie 

z dnia 27 maja 2010 r. 

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY WOLIN 
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źaJącznik nr 2 

do uchwaJy Nr LXX/662/2010 

Rady Miejskiej w Wolinie 

z dnia 27 maja 2010 r. 

Wyciąg ze Studium uwarunkowaL i kierunków  
 zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin  

 ”rzyjętego uchwaJą Nr XL/418/06 Rady Miejskiej w Wolinie  

 z dnia 2Ń ”audziernika 2ŃŃ6 r. 
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źaJącznik nr 3 

do uchwaJy Nr LXX/662/2010 

Rady Miejskiej w Wolinie 

z dnia 27 maja 2010 r. 

Rozstrzygnięcie w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu planu miejscowego planu 

zagos”odarowania ”rzestrzennego s”orządzonego zgodnie z uchwaJą Nr XL/419/06 Rady 

Miejskiej w Wolinie z dnia 2Ń ”audziernika w s”rawie ”rzystą”ienia do s”orządzenia 
miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego dla terenu ”oJowonego w obrębie źastaL 

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; ze zm.) Rada Miejska w Wolinie rozstrzyga o sposobie 

rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu, co nastę”uje: w związku z brakiem uwag do projektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Rada Miejska w Wolinie nie ”odjęJa rozstrzygnięcia 

o sposobie rozpatrzenia uwag do przedmiotowego projektu planu wraz z ”rognozą oddziaJywania na `ro-

dowisko. 

 

 

 

źaJącznik nr 4 

do uchwaJy Nr LXX/662/2010 

Rady Miejskiej w Wolinie 

z dnia 27 maja 2010 r. 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w miejscowym inwestycji z zakresu 

infrastruktury technicznej, nalewących do zadaL wJasnych gminy 

oraz zasadach ich finansowania 

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

strzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, ze zm.), art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142, ze zm.) oraz art. 111 ust. 2 pkt 1 ustawy z 26 listopada 

1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, ze zm.) Rada Rady Miejskiej 

w Wolinie rozstrzyga, co nastę”uje: 

z ustaleL zawartych w uchwale w sprawie miejscowego planu zagos”odarowania s”orządzonego 
zgodnie z uchwaJą Nr XL/419/06 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 20 ”audziernika w s”rawie ”rzystą”ienia 
do s”orządzenia miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego dla terenu ”oJowonego w obrębie 
źastaLŁ oraz z przeprowadzonej analizy i wykonanej ”rognozy skutków finansowych uchwalenia ”lanu 
wynika, iw jego ”rzyjęcie oraz realizacja za”isanych w nim zadaL z zakresu infrastruktury technicznej nie 

”ociąga za sobą wydatków z budwetu gminy. 

Wszelkie inwestycje i nakJady wynikające z za”isów ”rzedmiotowej uchwaJy, a więc i inwestycji 

w zakresie infrastruktury technicznej są wynikiem realizacji zamierzeL Inwestora i będą w caJo`ci finan-

sowane ze `rodków ”ozabudwetowychŁ 
1606 

 

  


