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UCHWAIA NR LXXI/684/10 

 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE 

 z dnia 30 czerwca 2010 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla terenu poJowonego w obrębie geodezyjnym. 

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

przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492; 

z 2005 r. Nr 113, poz. 945, Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, Dz. U. 

z 2008 r. Nr 123, poz. 803; Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227; Dz. U. z 2008 r. Nr 201, poz. 1237; 

Dz. U. z 2008 r. Nr 220, poz. 1413, Dz. U. z 2010 r. Nr 4, poz. 124) Rada Miejska w Wolinie uchwala, 

co nastę”uje: 

ŚźIAI I 

PRźśPISY OGÓLNś 

RozdziaJ ń 

ZAKRES REGULACJI 

§ 1. 1. Zgodnie z uchwaJą Nr XXIII/206/08 z dnia 4 marca 2008 r. w s”rawie ”rzystą”ienia do s”o-

rządzenia miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego terenu ”oJowonego w obrębie geodezyj-

nym WiseJka, stwierdzając zgodno`ć z ustaleniami Studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania 
przestrzennego gminy Wolin ”rzyjętym uchwaJą Nr XL/418/06 z dnia 20 ”audziernika 2006 r. uchwala się 
miejscowy ”lan zagos”odarowania ”rzestrzennego dla terenu ”oJowonego w obrębie geodezyjnym WiseJ-
ka, zwany dalej planem miejscowym. 

2. Plan miejscowy obejmuje obszar o Jącznej ”owierzchni 5.2172 ha, którego granice ustala rysunek 
planu miejscowego w skali 1:500, stanowiący zaJącznik nr 1 do niniejszej uchwaJyŁ 

§ 2. Integralnymi czę`ciami planu miejscowego są nastę”ujące zaJączniki do uchwaJy: 

1) zaJącznik nr 1 - rysunek planu miejscowego w skali 1:500, 

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

ny Wolin w skali 1:10000, 

3) zaJącznik nr 3 - rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Wolinie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu 

planu, 

4) zaJącznik nr 4 - rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Wolinie o sposobie realizacji i zasadach finansowania 

zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, nalewących do zadaL wJasnych 
gminy. 

§ 3. 1. Przedmiotem ustaleL ”lanu miejscowego są warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 

”rzeznaczonego ”od lokalizację zabudowy mieszkaniowej oraz infrastruktury technicznej i komunikacyjnej. 

2. Ustala się nastę”ujące ”rzeznaczenie terenów oznaczonych w planie symbolami: 

1) UT - tereny zabudowy rekreacyjnej indywidualnej, 

2) KD.D - droga dojazdowa, 

3) KDW - droga wewnętrzna, 
4) KPS - teren przepom”owni `cieków sanitarnychŁ 

§ 4. 1. Nastę”ujące oznaczenia graficzne na rysunku ”lanu są obowiązującymi ustaleniami planu: 

1) granice obszaru objętego ”lanem miejscowym, 

2) granice obszarów chronionych na ”odstawie ”rze”isów odrębnych, 
3) linie rozgraniczające tereny o równym ”rzeznaczeniu lub równych zasadach zagos”odarowania, 
4) oznaczenia liniowe ”rzebiegu urządzeL infrastruktury technicznej, 
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5) linie zabudowy oraz oznaczenia elementów zagos”odarowania ”rzestrzennego, 
6) symbole literowo-cyfrowe terenów funkcjonalnychŁ 

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

3. Ustala się nastę”ujące definicje terminów uwytych w tek`cie ”lanu: 

1) dach stromy - forma dachu, w którym ”oJacie nachylone są ”od kątem, co najmniej 30°, 
2) nieprzekraczalna linia zabudowy - linia wyznaczająca granicę terenu, ”oza którą realizacja zabudowy 

jest niedopuszczalna, 

3) wysoko`ć zabudowy - wysoko`ć budynku mierzona od poziomu terenu ”rzy najniwej ”oJowonym wej-

`ciu do budynku, do najwywej ”oJowonego ”unktu dachu, kalenicy lub zbiegu ”oJaci dachowych, 
4) zharmonizowanie obiektu z miejscową zabudową - dostosowanie nowego budynku ”od względem 

gabarytów, uksztaJtowania bryJy, kompozycji elewacji i detalu architektonicznego do ogólnego cha-

rakteru zabudowy w danym rejonie. 

RozdziaJ 2 

USTALśNIA KSźTAITOWANIA źABUŚOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

§ 5. 1. W celu za”obiegania dewastacji krajobrazu ustala się nastę”ujące zasady ksztaJtowania zabudowy: 

1) lokalizacja nowych obiektów budowlanych mowliwa jest zgodnie z nie”rzekraczalną linią zabudowy 
wkre`loną na rysunku ”lanu, 

2) ”rojekty ty”owe do”uszcza się ”od warunkiem zharmonizowania obiektu z zabudową lokalną, 
3) forma architektoniczna nowych budynków ”owinna być ksztaJtowana w nawiązaniu bryJą i detalem 

do zabudowy lokalnej, bez ograniczeL w zakresie materiaJów konstrukcyjnych z wykorzystaniem ma-

teriaJów wykoLczeniowych charakterystycznych dla miejscowej zabudowy, na warunkach okre`lo-

nych w przepisach szczegóJowychŁ 

2. źasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury 
ws”óJczesnej: w obszarze objętym planem nie wystę”ują tereny i obiekty chronione. 

RozdziaJ 3 

USTALśNIA OCHRONY _ROŚOWISKA I PRZYRODY 

§ 6. 1. W granicach objętego ”lanem terenu, a ”oJowonego w granicach obszaru ochrony siedlisk Na-

tura 2000 ｭWolin i Uznamｬ PLH 320019 oraz sąsiedztwie WoliLskiego Parku Narodowego obowiązuje: 

1) zachowanie walorów ”rzyrodniczych i krajobrazowych, 

2) na obszarze opracowania zabronione są dziaJania mogące w s”osób znaczący ”ogorszyć stan siedlisk 
”rzyrodniczych oraz siedlisk chronionych gatunków ro`lin i zwierząt, dla których ochrony zostaJ wy-

znaczony obszar Natura 2000 ｭWolin i Uznamｬ PLH 320019, 

3) poszanowanie aktualnego stanu zagos”odarowania terenu zielenią ze szczególnym uwzględnieniem 

okazów chronionych, 
4) zakaz introdukcji gatunków geograficznie i ekologicznie obcych, ”rzyczyniającej się do ich inwazji 

i wy”ierania gatunków rodzimych 

5) maksymalne zachowanie istniejącego drzewostanu, 
6) bezwzględnie wyklucza się makroniwelację terenuŁ 

2. źe względu na obowiązującą na czę`ci terenu, jak na rysunku ”lanu, strefę ochronną ujęcia wody 
podziemnej w WiseJce, obowiązują ustalenia zgodne z decyzją Wojewody SzczeciLskiego z dnia 27 maja 

1998 r. nr OSB-7/6226/1/98. 

3. źe względu na obowiązującą strefę B ochrony GźWP nr 102 - Wys”a Wolin, obowiązują ustalenia 
zgodne z Dokumentacją hydrogeologiczną dla ustalenia ochrony zbiornika wys”y Wolin - zatwierdzoną 
”rzez Ministra _rodowiska decyzją z dnia 5 stycznia 2001 r., znak: DG/kdh/ED/489-6274/2000. 

4. Sieci inwynieryjne nalewy ”rowadzić w s”osób nie naruszający systemów korzeniowych drzewŁ 
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RozdziaJ 4 

USTALENIA W źAKRśSIś OBSIUGI KOMUNIKACYJNśJ 

§ 7. 1. ObsJugę komunikacyjną obszaru objętego ”lanem ustala się z istniejących i projektowanych 

dróg ”ublicznych i wewnętrznych ”oJączonych z ukJadem sieci dróg w gminie i w rejonie. 

2. Powiązania komunikacyjne obszaru objętego ”lanem z ukJadem zewnętrznym zapewni: droga do-

jazdowa gminna, o numerze ewidencji geodezyjnej 228, do drogi krajowej nr 102 Międzyzdroje-KamieL 
Pomorski. 

3. Śo”uszcza się obiekty stanowiące tradycyjne wy”osawenie terenów w liniach rozgraniczających 
”asów drogowych jak kosze na `mieci, Jawki, lampy i inne obiekty maJej architektury pod warunkiem 

braku kolizji z sieciami i urządzeniami podziemnymi, nie powodowaniem graniczeL dla komunikacji, w tym 

rozmieszczenia znaków i sygnaJów drogowychŁ 

5. Realizacja kawdego nowego obiektu, rozbudowa bądu zmiana s”osobu uwytkowania obiektu uwa-

runkowana jest umieszczeniem na terenie inwestycji od”owiedniej ilo`ci miejsc postojowych dla samo-

chodów osobowychŁ 

6. Ustala się minimalne wskauniki dla obliczenia za”otrzebowania na miejsca postojowe dla samocho-

dów osobowych wedJug ”rze”isów szczegóJowychŁ 

RozdziaJ 5 

USTALENIA W ZAKRESIE MODERNIZACJI I BUŚOWY SYSTśMÓW INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ 

§ 8. 1. Linie rozgraniczające dróg, wyznaczają korytarze infrastruktury technicznej, w których mogą 
być ”rowadzone sieci uzbrojenia terenuŁ 

2. Zaopatrzenie w wodę z ”rojektowanej sieci wodociągowej o `rednicy 110 mm w drodze, o nume-

rze ewidencyjnym 228, w ciągu ul. _wierkowej, zasilanej z istniejącej sieci wodociągowej o `rednicy 
160 mm w ul. Nowowiejskiej., 

3. System wodociągowy realizuje się: 

a) z zapewnieniem funkcjonowania ”ublicznych urządzeL zao”atrzenia w wodę w warunkach spe-

cjalnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami obrony cywilnej, 

b) z uwzględnieniem wymaganego zaopatrzenia w wodę dla celów ”rzeciw”owarowych, zgodnie 

z obowiązującymi przepisami ”rzeciw”owarowymi. 

4. Od”rowadzenie `cieków sanitarnych ”rojektowaną kanalizacją sanitarną grawitacyjno-tJoczną 

o `rednicy 63-200 mm w drodze o numerze ewidencyjnym 228, w ciągu ul. _wierkowej do istniejącej 
kanalizacji sanitarnej o `rednicy 200 mm w ulicy NowowiejskiejŁ Śo”uszcza się ”rzetJaczanie `cieków 
”o”rzez ”rojektowaną ”rze”om”ownię `cieków zlokalizowaną zgodnie z rysunkiem planu 

5. Od”rowadzenie wód o”adowych ”rojektowaną kanalizacją deszczową o `rednicy 200-300 mm 

w drodze o numerze ewidencyjnym 228, w ciągu ulicy _wierkowej do istniejącej kanalizacji deszczowej 
w ulicy Nowowiejskiej i ulicy SosnowejŁ Śo”uszcza się od”rowadzenie wód o”adowych z ”oJaci dacho-

wych do zbiorników zlokalizowanych na dziaJce z przeznaczeniem do podlewania lub w grunt poprzez 

studnie chJonne zgodnie z warunkami s”eJniającymi wymagania ”rze”isów dotyczących w”rowadzania 
`cieków do wód lub do ziemi. 

6. Zaopatrzenie w cie”Jo z indywidualnych kotJowni zasilanych gazem lub olejem o”aJowym. 

7. Śo”uszcza się zastosowanie innych uródeJ cie”Ja s”eJniających warunki ochrony `rodowiska jak ni-

skoemisyjne instalacje ogrzewcze na ”aliwo staJe, energię elektryczną, kolektory sJoneczne, ”ompy ciepl-

ne it”Ł źakaz lokalizacji instalacji ogrzewczych na ”aliwa staJeŁ Ustalenie nie dotyczy instalowania komin-

ków stanowiących uzu”eJniające uródJo cie”JaŁ 

8. Zaopatrzenie w gaz - brak sieci gazowejŁ Śo czasu do”rowadzenia sieci gazowej do WiseJki ”rojek-

towana zabudowa korzystać będzie z gazu bezprzewodowego. 
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9. Zasilanie w energię elektryczną ”o”rzez istniejące i projektowane stacje transformatorowe 15/04 kV, 

zasilane z istniejących i projektowanych sieci elektroenergetycznych 15 kV na terenie WiseJkiŁ Obszar 
objęty ”lanem zasilany będzie ”rojektowaną elektroenergetyczną linią kablową 0,4 kV w drodze o nume-

rze ewidencyjnym 228, w ciągu ul. _wierkowejŁ 

10. ObsJuga telekomunikacyjna z ”rojektowanych rozdzielczych sieci kablowych ”o”rzez centralę te-

lefoniczną miasta Goleniowa. 

11. Przewiduje się czasowe gromadzenie od”adów staJych w pojemnikach ustawionych na poszcze-

gólnych ”osesjach, a nastę”nie wywowenie ich na gminne skJadowisko od”adówŁ 

12. S”osób gromadzenia od”adów winien za”ewnić mowliwo`ć ich selektywnej zbiórkiŁ 

13. W liniach rozgraniczających ulicy do”uszcza się ustawienie pojemników sJuwących gromadzeniu 

od”adów ”rzeznaczonych do odzyskuŁ 

14. Ustala się minimalne `rednice sieci rozdzielczych uzbrojenia terenu: sieć wodociągowa 90 mm, 

kanalizacja sanitarna 0,20 m, kanalizacja deszczowa 0,20 m. 

15. Teren czę`ciowo objęty strefą ochrony ”o`redniej ujęcia wody w WiseJceŁ Warunki zagos”oda-

rowania terenu i realizacji obiektów muszą być zgodne z ograniczeniami wynikającymi z za”isów dotyczą-
cych strefy ochronnej. 

ŚźIAI II 

PRźśPISY SźCźśGÓIOWś 

RozdziaJ ń 

PRZEZNACZENIE I ZASADY ZAGOSPOŚAROWANIA TśRśNÓW 

§ 9. 1. Na terenie oznaczonym na zaJączniku graficznym nr 1 symbolem 1.UT, o powierzchni 2.1962 ha 

ustala się nastę”ujące zasady i standardy zagos”odarowania okre`lone w ustę”ach od 2 do 12. 

2. Przeznaczenie: teren zabudowy rekreacyjnej, indywidualnej. 

3. źasady ksztaJtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

1) linie zabudowy: nieprzekraczalna, jak na rysunku planu, 

2) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki: 15%, 
3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do ”owierzchni dziaJek: 80%, 
4) maksymalna wysoko`ć zabudowy: 9,0 m, 

5) forma architektoniczna nowej zabudowy: 

a) zabudowa wolno stojąca - dwie kondygnacje nadziemne z dopuszczalnym podpiwniczeniem, 

w tym jedna kondygnacja w ”oddaszu uwytkowym, wyniesienie posadzki parteru nad poziom te-

renu do 0,6 m, 

b) zabudowa garawowa (gos”odarcza) wolno stojąca lub dobudowana do budynku mieszkalnego - 

jedna kondygnacja z dachem stromym; wyniesienie posadzki przyziemia nad poziom terenu do 

0,3 m, 

c) szeroko`ć elewacji frontowej budynku mieszkalnego do 18,0 m, 

d) ksztaJt bryJy budynku: horyzontalny, 
e) rzut nowych budynków ”owinien być ”rostokątny bądu zJowony z ”rostokątów ”oJączonych ze 

sobą ”od kątem prostym z dopuszczeniem ryzalitów, ganków i werand, 

f) otwory okienne i drzwiowe: ”rostokątne, 
g) do”uszcza się zrównicowanie wysoko`ci budynku, stosowanie wykuszy, lukarn i balkonów, zakaz 

stosowania wiewyczek, 
h) elewacje wykoLczone materiaJem charakterystycznym dla lokalnej zabudowy, tynki w jasnych 

barwach, 

6) ksztaJt dachu stromy: 

a) dach budynków ”owinien być symetryczny, o jednakowym nachyleniu ”oJaci: 30°-45°, bez ich 
”rzesunięcia w pionie lub poziomie, ganek lub weranda nakryta daszkiem o takim samym spadku, 

kalenica daszku ”oniwej kalenicy gJównych ”oJaci dachowych, 
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b) do”uszcza się o`wietlenie ”oddasza lukarnami z daszkami dwuspadowymi lub oknami ”oJacio-

wymi o formie ”rostokątnej, utrzymując odlegJo`ć od krawędzi ”oJaci do krawędzi okna co naj-

mniej 1,5 m, 

c) kolorystyka: pokrycie dachu materiaJem pokryciowym, skJadającym się z maJych elementów 

w kolorach czerwono-brązowym lub brązowym, 

7) do”uszcza się wygrodzenie dziaJek ogrodzeniami trwaJymi, o wysoko`ci do 1,50 m liczonej od po-

ziomu terenu: wzdJuw drogi typu ozdobnego z materiaJów i o wystroju nawiązującym do tradycji lo-

kalnych; zakaz wznoszenia ogrodzeL ”eJnych z kamienia, cegJy i prefabrykowanych elementów beto-

nowych, 

8) odlegJo`ć między budynkami mieszkalnymi nie ”owinna być mniejsza niw 8,0 m. 

4. Zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: 

1) obszary wymagające ”rze”rowadzenia ”odziaJów nieruchomo`ci: teren dziaJki, o numerze ewidencji 

geodezyjnej nr 224, 

2) wielko`ć dziaJki, minimalna: 0,1000 ha, 

3) szeroko`ć frontu dziaJki, minimalna 30,0 m, 

4) kąt ”oJowenia granic dziaJki w stosunku do ”asa drogowego: 90°, 
5) do”uszcza się wtórny ”odziaJ zgodnie z wywej wymienionymi warunkami. 

5. źasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

1) dostę”no`ć drogowa: od drogi wewnętrznej, oznaczonej w planie symbolem 4.KDW i drogi dojazdo-

wej o symbolu 6.KD.D, 

2) ”arkingi: wskaunik zas”okojenia ”otrzeb na miejsca postojowe: 2 miejsca postojowe/1 mieszkanie, 

3) zaopatrzenie w wodę, energię elektryczną i telekomunikację oraz od”rowadzenie `cieków i wód o”a-

dowych realizuje się w oparciu o projektowane sieci uzbrojenia terenu w drogach, oznaczonych 

w planie symbolami 4.KDW, 5.KDW i 6.KD.D. Projektowana przepom”ownia `cieków sanitarnych 
(KPS), 

4) teren czę`ciowo objęty strefą ochrony ”o`redniej ujęcia wody w WiseJce oznaczony na rysunku ”lanu, 
5) do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej na terenie dziaJek ”oza strefą ochrony ”o`redniej ujęcia wody 

do”uszcza się od”rowadzenie `cieków sanitarnych do szczelnego zbiornika bezod”Jywowego zlokali-
zowanego na terenie dziaJkiŁ 

6. źasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury 
ws”óJczesnej: tereny i obiekty chronione nie wystę”ująŁ 

7. źasady ochrony `rodowiska i przyrody: 

1) obowiązuje maksymalne zachowanie istniejącej zieleni, 
2) obowiązuje nasadzenie zieleni wzdJuw granic terenu elementarnego - li`ciastymi gatunkami rodzimych 

drzew lub krzewów n”Ł: klon, dąb, jesion, wiąz, jarząb; bądu gatunkami drzew owocowych, 

3) powierzchnia terenu nie wykorzystana pod zabudowę z wyJączeniem terenów ”od niezbędną komuni-

kację wewnętrzną ”owinna być zagos”odarowana zielenią urządzoną, 

8. źasady ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych: zakaz lokalizacji no`ników reklamowych wolno stojącychŁ 

9. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: do czasu wykorzystania terenu zgod-

nie z przeznaczeniem okre`lonym w ”lanie do”uszcza się dotychczasowy s”osób jego uwytkowaniaŁ 

10. Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, wy-

magających ”rzeksztaJceL lub rekultywacji: teren wymagający ”rzeksztaJceL: 

1) ”lanowane dziaJania: realizacja nowej zabudowy rekreacyjnej, indywidualnej, 
2) oczekiwane rezultaty: uzu”eJnienie istniejącego zainwestowania miejscowo`ciŁ 

11. Stawka procentowa. Ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczaniu o”Jaty, o której mowa 

w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci: 30%Ł 

12. Szczególne warunki zagos”odarowania terenów oraz ograniczenia w ich uwytkowaniu: ”rzed 
”rzystą”ieniem do inwestycji nalewy ”rze”rowadzić badania geotechniczne gruntu celem ustalenia mowli-
wo`ci i gJęboko`ci ”osadowienia obiektówŁ 

§ 10. 1Ł Na terenie oznaczonym na zaJączniku graficznym nr 1 symbolem 2.UT, o powierzchni 1.3120 ha 

ustala się nastę”ujące zasady i standardy zagos”odarowania okre`lone w ustę”ach od 2 do 12. 
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2. Przeznaczenie: teren zabudowy rekreacyjnej, indywidualnej. 

3. źasady ksztaJtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

1) linie zabudowy: nieprzekraczalna, jak na rysunku planu, 

2) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki: 15%, 
3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do ”owierzchni dziaJek: 80%, 
4) maksymalna wysoko`ć zabudowy: 9,0 m, 

5) forma architektoniczna nowej zabudowy: 

a) zabudowa wolno stojąca - dwie kondygnacje nadziemne z dopuszczalnym podpiwniczeniem, 

w tym jedna kondygnacja w ”oddaszu uwytkowym, wyniesienie posadzki parteru nad poziom te-

renu do 0,6 m, 

b) zabudowa garawowa (gos”odarcza) wolno stojąca lub dobudowana do budynku mieszkalnego - 

jedna kondygnacja z dachem stromym; wyniesienie posadzki przyziemia nad poziom terenu do 

0,3 m, 

c) szeroko`ć elewacji frontowej budynku mieszkalnego do 18,0 m, 

d) ksztaJt bryJy budynku: horyzontalny, 
e) rzut nowych budynków ”owinien być ”rostokątny bądu zJowony z ”rostokątów ”oJączonych ze 

sobą ”od kątem prostym z dopuszczeniem ryzalitów, ganków i werand, 

f) otwory okienne i drzwiowe: ”rostokątne, 
g) do”uszcza się zrównicowanie wysoko`ci budynku, stosowanie wykuszy, lukarn i balkonów, zakaz 

stosowania wiewyczek, 
h) elewacje wykoLczone materiaJem charakterystycznym dla lokalnej zabudowy, tynki w jasnych 

barwach, 

6) ksztaJt dachu stromy: 

d) dach budynków ”owinien być symetryczny, o jednakowym nachyleniu ”oJaci: 30°-45°, bez ich 

”rzesunięcia w pionie lub poziomie, ganek lub weranda nakryta daszkiem o takim samym spadku, 

kalenica daszku ”oniwej kalenicy gJównych ”oJaci dachowych, 
e) do”uszcza się o`wietlenie ”oddasza lukarnami z daszkami dwuspadowymi lub oknami ”oJacio-

wymi o formie ”rostokątnej, utrzymując odlegJo`ć od krawędzi ”oJaci do krawędzi okna co naj-

mniej 1,5 m, 

f) kolorystyka: pokrycie dachu materiaJem pokryciowym, skJadającym się z maJych elementów 

w kolorach czerwono-brązowym lub brązowym, 

7) do”uszcza się wygrodzenie dziaJek ogrodzeniami trwaJymi, o wysoko`ci do 1,50 m liczonej od po-

ziomu terenu: wzdJuw drogi ty”u ozdobnego z materiaJów i o wystroju nawiązującym do tradycji lo-

kalnych; zakaz wznoszenia ogrodzeL ”eJnych z kamienia, cegJy i prefabrykowanych elementów beto-

nowych, 

8) odlegJo`ć między budynkami mieszkalnymi nie ”owinna być mniejsza niw 8,0 m. 

4. Zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: 

1) obszary wymagające ”rze”rowadzenia ”odziaJów nieruchomo`ci: teren dziaJki, o numerze ewidencji 

geodezyjnej nr 224, 

2) wielko`ć dziaJki, minimalna: 0,1000 ha, 

3) szeroko`ć frontu dziaJki, minimalna 30,0 m, 

4) kąt ”oJowenia granic dziaJki w stosunku do ”asa drogowego: 90°, 
5) do”uszcza się wtórny ”odziaJ zgodnie z wywej wymienionymi warunkami. 

5. źasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

1) dostę”no`ć drogowa: od dróg wewnętrznych, oznaczonych w planie symbolami: 4.KDW i 5.KDW, 

2) ”arkingi: wskaunik zas”okojenia ”otrzeb na miejsca postojowe: 2 miejsca postojowe/1 mieszkanie, 

3) zaopatrzenie w wodę, energię elektryczną i telekomunikację oraz od”rowadzenie `cieków i wód o”a-

dowych realizuje się w oparciu o projektowane sieci uzbrojenia terenu w drodze, oznaczonej w planie 

symbolem 4.KDW, 

4) teren czę`ciowo objęty strefą ochrony ”o`redniej ujęcia wody w WiseJce oznaczony na rysunku ”lanu, 
5) do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej na terenie dziaJek ”oza strefą ochrony ”o`redniej ujęcia wody 

do”uszcza się od”rowadzenie `cieków sanitarnych do szczelnego zbiornika bezod”Jywowego zlokali-
zowanego na terenie dziaJkiŁ 
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6. źasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury 
ws”óJczesnej: tereny i obiekty chronione nie wystę”ująŁ 

7. źasady ochrony `rodowiska i przyrody: 

1) obowiązuje maksymalne zachowanie istniejącej zieleni, 
2) obowiązuje nasadzenie zieleni wzdJuw granic terenu elementarnego - li`ciastymi gatunkami rodzimych 

drzew lub krzewów n”Ł: klon, dąb, jesion, wiąz, jarząb; bądu gatunkami drzew owocowych, 

3) powierzchnia terenu nie wykorzystana ”od zabudowę z wyJączeniem terenów ”od niezbędną komuni-

kację wewnętrzną ”owinna być zagos”odarowana zielenią urządzoną, 

8. źasady ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych: zakaz lokalizacji no`ników reklamowych wolno stojącychŁ 

9. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: do czasu wykorzystania terenu zgod-

nie z przeznaczeniem okre`lonym w ”lanie do”uszcza się dotychczasowy s”osób jego uwytkowaniaŁ 

10. Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, wy-

magających ”rzeksztaJceL lub rekultywacji: teren wymagający ”rzeksztaJceL: 

1) ”lanowane dziaJania: realizacja nowej zabudowy rekreacyjnej, indywidualnej, 
2) oczekiwane rezultaty: uzu”eJnienie istniejącego zainwestowania miejscowo`ciŁ 

11. Stawka ”rocentowaŁ Ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczaniu o”Jaty, o której mowa 

w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci: 30%Ł 

12. Szczególne warunki zagos”odarowania terenów oraz ograniczenia w ich uwytkowaniu: ”rzed ”rzy-

stą”ieniem do inwestycji nalewy ”rze”rowadzić badania geotechniczne gruntu celem ustalenia mowliwo`ci 
i gJęboko`ci ”osadowienia obiektówŁ 

§ 11. 1. Na terenie oznaczonym na zaJączniku graficznym nr 1 symbolem 3.UT, o powierzchni 0.6587 ha 

ustala się nastę”ujące zasady i standardy zagos”odarowania okre`lone w ustę”ach od 2 do 12. 

2. Przeznaczenie: teren zabudowy rekreacyjnej, indywidualnej. 

3. źasady ksztaJtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

1) linie zabudowy: nieprzekraczalna, jak na rysunku planu, 

2) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki: 15%, 
3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do ”owierzchni dziaJek: 80%, 
4) maksymalna wysoko`ć zabudowy: 9,0 m, 

5) forma architektoniczna nowej zabudowy: 

a) zabudowa wolno stojąca - dwie kondygnacje nadziemne z dopuszczalnym podpiwniczeniem, 

w tym jedna kondygnacja w ”oddaszu uwytkowym, wyniesienie posadzki parteru nad poziom te-

renu do 0,6 m, 

b) zabudowa garawowa (gos”odarcza) wolno stojąca lub dobudowana do budynku mieszkalnego - 

jedna kondygnacja z dachem stromym; wyniesienie posadzki przyziemia nad poziom terenu do 

0,3 m, 

c) szeroko`ć elewacji frontowej budynku mieszkalnego do 18,0 m, 

d) ksztaJt bryJy budynku: horyzontalny, 
e) rzut nowych budynków ”owinien być ”rostokątny bądu zJowony z ”rostokątów ”oJączonych ze 

sobą ”od kątem prostym z dopuszczeniem ryzalitów, ganków i werand, 

f) otwory okienne i drzwiowe: ”rostokątne, 
g) do”uszcza się zrównicowanie wysoko`ci budynku, stosowanie wykuszy, lukarn i balkonów, zakaz 

stosowania wiewyczek, 
h) elewacje wykoLczone materiaJem charakterystycznym dla lokalnej zabudowy, tynki w jasnych 

barwach, 

6) ksztaJt dachu stromy: 

a) dach budynków ”owinien być symetryczny, o jednakowym nachyleniu ”oJaci: 30°-45°, bez ich 
”rzesunięcia w pionie lub poziomie, ganek lub weranda nakryta daszkiem o takim samym spadku, 

kalenica daszku ”oniwej kalenicy gJównych ”oJaci dachowych, 
b) do”uszcza się o`wietlenie ”oddasza lukarnami z daszkami dwuspadowymi lub oknami ”oJacio-

wymi o formie ”rostokątnej, utrzymując odlegJo`ć od krawędzi ”oJaci do krawędzi okna co naj-

mniej 1,5 m, 
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c) kolorystyka: pokrycie dachu materiaJem pokryciowym, skJadającym się z maJych elementów 

w kolorach czerwono-brązowym lub brązowym, 

7) do”uszcza się wygrodzenie dziaJek ogrodzeniami trwaJymi, o wysoko`ci do 1,50 m liczonej od po-

ziomu terenu: wzdJuw drogi ty”u ozdobnego z materiaJów i o wystroju nawiązującym do tradycji lo-

kalnych; zakaz wznoszenia ogrodzeL ”eJnych z kamienia, cegJy i prefabrykowanych elementów beto-

nowych, 

8) odlegJo`ć między budynkami mieszkalnymi nie ”owinna być mniejsza niw 8,0 m. 

4. Zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: 

1) obszary wymagające ”rze”rowadzenia ”odziaJów nieruchomo`ci: teren dziaJki, o numerze ewidencji 

geodezyjnej nr 224, 

2) wielko`ć dziaJki, minimalna: 0,1000 ha, 

3) szeroko`ć frontu dziaJki, minimalna 30,0 m, 

4) kąt ”oJowenia granic dziaJki w stosunku do ”asa drogowego: 90°, 
5) do”uszcza się wtórny ”odziaJ zgodnie z wywej wymienionymi warunkami. 

5. źasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

1) dostę”no`ć drogowa: od drogi wewnętrznej, oznaczonej w planie symbolem 4.KDW, 

2) ”arkingi: wskaunik zas”okojenia ”otrzeb na miejsca postojowe: 2 miejsca postojowe/1 mieszkanie, 

3) zaopatrzenie w wodę, energię elektryczną i telekomunikację oraz od”rowadzenie `cieków i wód o”a-

dowych realizuje się w oparciu o projektowane sieci uzbrojenia terenu w drogach, oznaczonych 

w planie symbolami 4.KDW, 5.KDW i 6.KD.D. 

6. źasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury 
ws”óJczesnej: tereny i obiekty chronione nie wystę”ująŁ 

7. źasady ochrony `rodowiska i przyrody: 

1) obowiązuje maksymalne zachowanie istniejącej zieleni, 

2) obowiązuje nasadzenie zieleni wzdJuw granic terenu elementarnego - li`ciastymi gatunkami rodzimych 

drzew lub krzewów n”Ł: klon, dąb, jesion, wiąz, jarząb; bądu gatunkami drzew owocowych, 

3) ”owierzchnia terenu nie wykorzystana ”od zabudowę z wyJączeniem terenów ”od niezbędną komuni-

kację wewnętrzną ”owinna być zagos”odarowana zielenią urządzoną, 

8. źasady ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych: zakaz lokalizacji no`ników reklamowych wolno stojącychŁ 

9. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: do czasu wykorzystania terenu zgod-

nie z przeznaczeniem okre`lonym w ”lanie do”uszcza się dotychczasowy s”osób jego uwytkowaniaŁ 

10. Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, wy-

magających ”rzeksztaJceL lub rekultywacji: teren wymagający ”rzeksztaJceL: 

1) ”lanowane dziaJania: realizacja nowej zabudowy rekreacyjnej, indywidualnej, 
2) oczekiwane rezultaty: uzu”eJnienie istniejącego zainwestowania miejscowo`ciŁ 

11. Stawka ”rocentowaŁ Ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczaniu o”Jaty, o której mowa 

w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci: 0%Ł 

12. Szczególne warunki zagos”odarowania terenów oraz ograniczenia w ich uwytkowaniu: ”rzed 
”rzystą”ieniem do inwestycji nalewy ”rze”rowadzić badania geotechniczne gruntu celem ustalenia mowli-
wo`ci i gJęboko`ci ”osadowienia obiektówŁ 

§ 12. 1. Na terenie o powierzchni 0.7496 ha, oznaczonym na zaJączniku graficznym 4.KDW, ustala 

się nastę”ujące zasady i standardy zagos”odarowania okre`lone w ustę”ach od 2 do 10. 

2. Przeznaczenie terenu: droga wewnętrzna 

3. Parametry i wy”osawenie: 

1) szeroko`ć w liniach rozgraniczających: 10,0 m, jak na rysunku planu, 

2) dostę”no`ć do terenów ”rzylegJych: nieograniczona, 
3) wy”osawenie: chodnik od strony zabudowyŁ 
4) ustalenia w zakresie inwynierii technicznej: 

a) projektowana kanalizacja deszczowa o `rednicy 0,2 m ÷ 0,3 m, 

b) projektowana elektroenergetyczna linia kablowa 0,4 kV, 
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c) ”rojektowana sieć wodociągowa o `rednicy 80 mm ÷110 mm, 

d) projektowana kanalizacja sanitarna o `rednicy 0,2 m, 

e) ”rojektowany rurociąg tJoczny `cieków sanitarnych, 
f) ”rojektowana sieć telekomunikacyjna. 

4. Powiązania z ukJadem zewnętrznym: ”o”rzez drogę dojazdową w ciągu ul. _wierkowejŁ 

5. Zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: 

1) zakaz dokonywania ”odziaJów terenu niezwiązanych wydzieleniem dziaJek gruntu ”od drogę we-

wnętrzną, o której mowa w ust. 2, 

2) obszary wymagające ”rze”rowadzenia scaleL i ”odziaJów nieruchomo`ci; obszary wJączone do terenu 

4.KDW: czę`ć terenu o numerze ewidencyjnym 224. 

6. źasady ochrony `rodowiska i przyrody: zachowanie i uzu”eJnienie istniejącej zieleni wysokiej nie 
kolidującej z warunkami bez”ieczeLstwa ruchu okre`lonymi w ”rze”isach odrębnychŁ Nasadzenie nalewy 
dokonać ”rzy uwyciu gatunków obecnie istniejących lub rodzimych li`ciastych gatunków drzew n”Ł li”a, 
dąb, klon, jesion, wiąz, jarząbŁ 

7. Ustalenia dotyczące obszarów infrastruktury technicznej, wymagających ”rzeksztaJceL: 

1) teren wymagający ”rzeksztaJceL: ”as drogowy w obszarze planu, 

2) ”lanowane dziaJania: budowa drogi, 
3) oczekiwane rezultaty: ”o”rawa bez”ieczeLstwa i komfortu obsJugi komunikacyjnej w obrębie miej-

scowo`ciŁ 

8. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: zakaz tymczasowego zagospodaro-

wania terenu. 

9. źasady ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznej: 

1) zakaz lokalizacji no`ników reklamowych, 

2) obowiązuje jednolity rysunek kom”ozycyjny nawierzchni chodnikówŁ 

10. Stawka ”rocentowa: ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczaniu o”Jaty, o której mowa 

w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci: 0%Ł 

§ 13. 1. Na terenie o powierzchni 0.0492 ha, oznaczonym na zaJączniku graficznym 5.KDW, ustala 

się nastę”ujące zasady i standardy zagos”odarowania okre`lone w ustę”ach od 2 do 10. 

2. Przeznaczenie terenu: droga wewnętrzna 

3. Parametry i wy”osawenie: 

1) szeroko`ć w liniach rozgraniczających: 10,0 m, jak na rysunku planu, 

2) dostę”no`ć do terenów ”rzylegJych: nieograniczona, 
3) wy”osawenie: chodnik od strony zabudowy. 

4) ustalenia w zakresie inwynierii technicznej: 
a) projektowana kanalizacja deszczowa o `rednicy 0,2 m ÷ 0,3 m, 

b) projektowana elektroenergetyczna linia kablowa 0,4 kV, 

c) ”rojektowana sieć wodociągowa o `rednicy 80 mm ÷110 mm, 

d) projektowana kanalizacja sanitarna o `rednicy 0,2 m, 

e) ”rojektowany rurociąg tJoczny `cieków sanitarnych, 
f) ”rojektowana sieć telekomunikacyjna. 

4. Powiązania z ukJadem zewnętrznym: ”o”rzez drogę o symbolu 4.KDW do drogi dojazdowej 6.KD.D. 

5. Zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: 

1) zakaz dokonywania ”odziaJów terenu niezwiązanych wydzieleniem dziaJek gruntu ”od drogę we-

wnętrzną, o której mowa w ust. 2, 

2) obszary wymagające ”rze”rowadzenia scaleL i ”odziaJów nieruchomo`ci; obszary wJączone do terenu 

5.KDW: czę`ć terenu o numerze ewidencyjnym 224. 

6. źasady ochrony `rodowiska i przyrody: zachowanie i uzu”eJnienie istniejącej zieleni wysokiej nie 
kolidującej z warunkami bez”ieczeLstwa ruchu okre`lonymi w ”rze”isach odrębnychŁ Nasadzenie nalewy 
dokonać ”rzy uwyciu gatunków obecnie istniejących lub rodzimych li`ciastych gatunków drzew n”Ł li”a, 
dąb, klon, jesion, wiąz, jarząbŁ 
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7. Ustalenia dotyczące obszarów infrastruktury technicznej, wymagających ”rzeksztaJceL: 

1) teren wymagający ”rzeksztaJceL: ”as drogowy w obszarze planu, 

2) ”lanowane dziaJania: budowa drogi, 
3) oczekiwane rezultaty: ”o”rawa bez”ieczeLstwa i komfortu obsJugi komunikacyjnej w obrębie miej-

scowo`ciŁ 

8. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: zakaz tymczasowego zagospodaro-

wania terenu. 

9. źasady ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznej: 

1) zakaz lokalizacji no`ników reklamowych, 

2) obowiązuje jednolity rysunek kom”ozycyjny nawierzchni chodnikówŁ 

10. Stawka ”rocentowa: ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczaniu o”Jaty, o której mowa 

w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci: 0%Ł 

§ 14. 1. Na terenie o powierzchni 0.2482 ha, oznaczonym na zaJączniku graficznym 6.KD.D, ustala 

się nastę”ujące zasady i standardy zagos”odarowania okre`lone w ustę”ach od 2 do 11. 

2. Przeznaczenie terenu: droga klasy dojazdowej, kategorii gminnej. 

3. Parametry i wy”osawenie: 

1) szeroko`ć w liniach rozgraniczających: zmienna od 7,0 m do 10,0 m, jak na rysunku planu, 

2) dostę”no`ć do terenów ”rzylegJych: nieograniczona, 
3) wy”osawenie: chodnik od strony zabudowy, 
4) ustalenia w zakresie inwynierii technicznej: 

a) projektowana kanalizacja deszczowa o `rednicy 0,2 m ÷ 0,3 m, 

b) projektowana elektroenergetyczna linia kablowa 0,4 kV, 

c) ”rojektowana sieć wodociągowa o `rednicy 80 mm ÷110 mm, 

d) projektowana kanalizacja sanitarna o `rednicy 0,2 m, 

e) ”rojektowany rurociąg tJoczny `cieków sanitarnych, 
f) ”rojektowana sieć telekomunikacyjna. 

4. Powiązania z ukJadem zewnętrznym: ”o”rzez drogę dojazdową w ciągu ul. _wierkowejŁ 

5. Zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: 

1) zakaz dokonywania ”odziaJów terenu niezwiązanych wydzieleniem dziaJek gruntu ”od drogę ”u-

bliczną, o której mowa w ust. 2, 

2) obszary wymagające ”rze”rowadzenia scaleL i ”odziaJów nieruchomo`ci; obszary wJączone do terenu 

6.KD.D: 

a) czę`ć terenu o numerze ewidencyjnym 224, 

b) czę`ć terenu o numerze ewidencyjnym 228 dr. 

6. źasady ochrony `rodowiska i przyrody: zachowanie i uzu”eJnienie istniejącej zieleni wysokiej nie 

kolidującej z warunkami bez”ieczeLstwa ruchu okre`lonymi w ”rze”isach odrębnychŁ Nasadzenie nalewy 
dokonać ”rzy uwyciu gatunków obecnie istniejących lub rodzimych li`ciastych gatunków drzew n”Ł li”a, 
dąb, klon, jesion, wiąz, jarząbŁ 

7. Ustalenia dotyczące obszarów infrastruktury technicznej, wymagających ”rzeksztaJceL: 

1) teren wymagający ”rzeksztaJceL: ”as drogowy w obszarze planu, 

2) ”lanowane dziaJania: budowa drogi, 
3) oczekiwane rezultaty: ”o”rawa bez”ieczeLstwa i komfortu obsJugi komunikacyjnej w obrębie miej-

scowo`ciŁ 

8. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: zakaz tymczasowego zagospodaro-

wania terenu. 

9. źasady ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznej: 

1) zakaz lokalizacji no`ników reklamowych, 

2) obowiązuje jednolity rysunek kom”ozycyjny nawierzchni chodnikówŁ 
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10. Stawka ”rocentowa: ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczaniu o”Jaty, o której mowa w art. 36 

ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci: 0%Ł 

§ 15. 1. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 7.KPS, o powierzchni 0.0032 ha, ustala 

się nastę”ujące zasady i standardy zagos”odarowania okre`lone w ustę”ach od 2 do 9. 

2. Przeznaczenie terenu: teren ”rze”om”owni `cieków sanitarnychŁ 

3. źasady ksztaJtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

1) zakaz zabudowy kubaturowej, do”uszcza się sytuowanie obiektów maJej architektury, 
2) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki: 15%, 
3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dziaJki: 85%, 
4) zakaz lokalizacji miejsc postojowych dla samochodów, 
6) nakaz wygrodzenia terenu. 

4. Zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: ”o wydzieleniu terenu wzdJuw linii rozgranicza-

jących zakaz ”rze”rowadzania wtórnych ”odziaJów nieruchomo`ciŁ 

5. źasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

1) dostę”no`ć komunikacyjna z drogi oznaczonej w planie symbolem 4.KDW, 

2) zaopatrzenie w wodę i energię elektryczną realizować nalewy w oparciu o projektowane sieci uzbroje-

nia terenu w drodze oznaczonej w planie symbolem 4.KDW. 

6. źasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury 
ws”óJczesnej: tereny i obiekty chronione nie wystę”ująŁ 

7. źasady ochrony `rodowiska i przyrody: nakazuje się w”rowadzenie zieleni zimozielonej wzdJuw 
granicy dziaJkiŁ 

8. źasady ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych: zakaz lokalizacji no`ników reklamowych wolno stojącychŁ 

9. Stawka ”rocentowaŁ Ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczaniu o”Jaty, o której mowa w art. 36 

ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci: 0%Ł 

ŚźIAI III 

PRźśPISY KOKCOWś 

§ 16. Niniejszą uchwaJą ”rzeznacza się na cele nierolnicze grunty rolne ”ochodzenia mineralnego kla-

sy bonitacyjnej RIIIb, RIVa, RIVb, RV, o Jącznej ”owierzchni 5.0347 ha. 

§ 17. Wykonanie niniejszej uchwaJy ”owierza się Burmistrzowi Gminy Wolin. 

§ 18. UchwaJa wchodzi w wycie z u”Jywem 30 dni od ogJoszenia jej w Śzienniku Urzędowym Woje-

wództwa źachodnio”omorskiego i podlega publikacji na stronie internetowej gminy. 

 

 Przewodnicząca Rady 

 

Ewa Halicka 
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źaJącznik nr 1 

do uchwaJy Nr LXXI/684/10 

Rady Miejskiej w Wolinie 

z dnia 30 czerwca 2010 r. 

Rysunek planu miejscowego w skali 1:500 
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źaJącznik nr 2 

do uchwaJy Nr LXXI/684/10 

Rady Miejskiej w Wolinie 

z dnia 30 czerwca 2010 r. 

Wyrys ze Studium uwarunkowaL i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy Wolin w skali 1:10000 
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źaJącznik nr 3 

do uchwaJy Nr LXXI/684/10 

Rady Miejskiej w Wolinie 

z dnia 30 czerwca 2010 r. 

ROźSTRźYGNIĘCIś 

w sprawie uwag wniesionych do projektu planu 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2008 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 ze zmianami: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41; Dz. U. z 2004 r. Nr 141, 

poz. 1492; Dz. U. z 2005 r. Nr 113, poz. 954; Dz. U. z 2005 r. Nr 130, poz. 1087; Dz. U. z 2006 r. 

Nr 45, poz. 319; Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635; Dz. U. z 2008 r. Nr 123, poz. 803; Dz. U. 

z 2008 r. Nr 199, poz. 1227; Dz. U. z 2008 r. Nr 201, poz. 1237; Dz. U. z 2008 r. Nr 220, poz. 1413, 

Dz. U. z 2010 r. Nr 4, poz. 124) Rada Miejska w Wolinie rozstrzyga, co nastę”uje: 

do ”rojektu ”lanu, wyJowonego do ”ublicznego wglądu z Prognozą oddziaJywania na `rodowisko, wniesiono 

nastę”ujące uwagi, które stanowią integralną czę`ć dokumentacji formalno-prawnej prac planistycznych. 

Wnioskodawcy - ws”óJwJa`ciciele terenu objętego ”lanem: 

1. Pani Irena ŚomoL 

ul. Bohaterów Wrze`nia 26ł4 

72-600 _winouj`cie 

2. Pani Jadwiga Bereza 

ul. Matejki 1 c/65 

72-600 _winouj`cie 

3. Pan Roman Kowalski 

ul. Iąkowa 14 

72-514 WiseJka 

Uwaga zawiera ”ro`bę o zmniejszenie stawki ”rocentowej sJuwącej naliczeniu o”Jaty, o której mowa 

w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dla terenu zlokalizowanego 

w WiseJce o numerze ewidencji geodezyjnej 224, czyli terenu objętego ”lanem, do wielko`ci równej 15% 
wzrostu warto`ci nieruchomo`ciŁ 

Wnioskodawcy są wJa`cicielami terenu dziaJki 224, która jest ich ojcowizną i byli mieszkaLcami gminy 

Wolin od urodzeniaŁ Pro`bę swą argumentują ”oniesieniem kosztów o”racowania ”lanu, co nie obciąwaJo 
budwetu gminy. 

Uwaga zostaJa w czę`ci uwzględniona w nastę”ujący s”osób: 

1) dla terenów elementarnych 1ŁUT i czę`ci terenu 2ŁUT ustalono stawkę ”rocentową w wielko`ci rów-

nej 30% 

 Od czasu wprowadzenia zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z dnia 27 marca 2003 r.) obowiązku naliczania stawki ”rocento-

wej sJuwącej naliczaniu o”Jaty od wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, której wielko`ć ustala się w miej-

scowych planach zagospodarowania przestrzennego, w gminie Wolin ”rzyjęto zasadę o wielko`ci 
stawki równej 30% dla wszystkich terenów ”rzeznaczonych ”od zabudowę, W związku z powyw-
szym ustalono dla ww terenów elementarnych objętych ”lanem a ”rzeznaczonych ”od zabudowę 
stawkę w wysoko`ci 30% ”oza wymienionymi ”oniwejŁ 

2) dla terenu elementarnego 3.UT i czę`ci terenu 2ŁUT ustalono stawkę ”rocentową w wielko`ci równej 0% 

 Podstawą ”rawną ustalenia stawki w wysoko`ci 0% dla ww terenów jest Wyrok TrybunaJu Konsty-

tucyjnego z dnia 9 lutego 2010 r. sygnŁ Akt P58ł05, który orzeka o niezgodno`ci art. 37 ust. 1 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z art. 2 i art. 32 Konstytucji Rzeczypospolitej. 

Z wyroku ”owywszego wynika niemowno`ć ustalenia stawki od wzrostu warto`ci nieruchomo`ci w związ-

ku z uchwaleniem ”lanu dla terenów, które w planach uchwalonych przed 1 stycznia 1995 r. mają 
tak samo okre`lone ”rzeznaczenie terenuŁ 
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 Poniewaw teren elementarny oznaczony symbolem 3.UT i czę`ć terenu 2ŁUT w planie uchwalonym 

uchwaJą Rady Miejskiej w Wolinie Nr XVI/93/91 z dnia 12 wrze`nia 1991 r. (Dz. Urz. Woj. SzczeciL-
skiego Nr 14, poz. 191 z dnia 2 grudnia 1991 r.) byJy ”rzeznaczone ”od zabudowę rekreacyjną usta-

lono stawkę ”rocentową w wysoko`ci 0%Ł 
 

 

 

źaJącznik nr 4 

do uchwaJy Nr LXXI/684/10 

Rady Miejskiej w Wolinie 

z dnia 30 czerwca 2010 r. 

ROźSTRźYGNIĘCIś 

w sprawie realizacji zadaL z zakresu infrastruktury 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. z 2003 r. Nr 80 ze zmianami: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41; Dz. U. z 2004 r. Nr 141, 

poz. 1492; Dz. U. z 2005 r. Nr 113, poz. 954; Dz. U. z 2005 r. Nr 130, poz. 1087; Dz. U. z 2006 r. 

Nr 45, poz. 319; Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635; Dz. U. z 2008 r. Nr 123, poz. 803; Dz. U. 

z 2008 r. Nr 199, poz. 1227; Dz. U. z 2008 r. Nr 201, poz. 1237; Dz. U. z 2008 r. Nr 220, poz. 1413; 

Dz. U. z 2010 r. Nr 4, poz. 124) Rada Miejska w Wolinie okre`la nastę”ujący s”osób realizacji inwestycji 
z zakresu infrastruktury technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych gminy oraz zasady ich finansowania. 

§ 1. 1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej sJuwące zas”okajaniu zbiorowych potrzeb 

mieszkaLców, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 

Nr 142, poz. 1591 z ”óuniejszymi zmianami), stanowią zadanie wJasne gminy. 

2. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej zapisane w niniejszym planie obejmują: inwestycje 
samodzielne, realizowane w liniach rozgraniczających dróg gminnych lub poza tymi liniami: 

§ 2. Wykaz terenów funkcjonalnych, w których za”isane zostaJy inwestycje z zakresu infrastruktury 

technicznej nalewące do zadaL wJasnych gminy: 

Lp. Symbole terenów funkcjonalnych Opis inwestycji wynikający z ustaleL planu 

1. 8.KD.D modernizacja dróg gminnych wraz z niezbędną infrastrukturą 
techniczną 

2. 7.KPS budowa przepom”owni `cieków sanitarnych i wód deszczowych 

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

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

zgodnie z ustawą Prawo budowlane, ustawą o zamówieniach ”ublicznych, ustawą o samorządzie 
gminnym, ustawą o gospodarce komunalnej i ustawą Prawo ochrony `rodowiska, 

2) s”osób realizacji inwestycji okre`lonych w § 2 mowe ulegać modyfikacji wraz z dokonującym się ”o-

stę”em techniczno-technologicznym, zgodnie z zasadą stosowania najle”szej dostę”nej techniki, o ile 

nie nastą”i naruszenie ustaleL ”lanu, 
3) realizacja i finansowanie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej nie wyszczególnionych 

w § 2 będzie ”rzedmiotem umowy zainteresowanych stron. 

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

Nr 249, poz. 2104 z ”óuniejszymi zmianami), przy czym: 

1) wydatki majątkowe gminy będzie okre`laJa Rada Miejska w Wolinie ”od nazwą ｭWieloletni plan inwe-

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

kazie stanowiącym zaJącznik do uchwaJy budwetowej - zwanym ｭWieloletnie programy inwestycyjneｬ. 
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§ 5. 1. Zadania w zakresie budowy dróg na terenach funkcjonalnych wskazanych w § 2 finansowane 

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

2. Zadania w zakresie budowy sieci wodociągowej, studni ”ublicznych oraz sieci kanalizacji `cieko-

wej i deszczowej na terenach funkcjonalnych wskazanych w § 2 finansowane będą na ”odstawie art. 15 

ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym od”rowadzeniu `cieków z dnia 7 czerwca 

2001 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858) ze `rodków wJasnych ”rzedsiębiorstwa wodno-

kanalizacyjnego w oparciu o uchwalane ”rzez Radę Miejską w Wolinie wieloletnie plany rozwoju i moder-

nizacji urządzeL wodociągowych i kanalizacyjnych lub ”rzez budwet gminy. 

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

trycznej wykazanych w § 2 realizowane będą w s”osób okre`lony w art. 7 ustawy Prawo energetyczne 

z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z ”óuniejszymi zmianami). 

 
1431 

 

1432 
1432 

UCHWAIA NR LXXI/685/10 

 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE 

 z dnia 6 lipca 2010 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla terenu poJowonego w obrębie geodezyjnym. 

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

przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492; 

z 2005 r. Nr 113, poz. 945, Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, Dz. U. 

z 2008 r. Nr 123, poz. 803; Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227; Dz. U. z 2008 r. Nr 201, poz. 1237; 

Dz. U. z 2008 r. Nr 220, poz. 1413, Dz. U. z 2010 r. Nr 4, poz. 124) Rada Miejska w Wolinie uchwala, 

co nastę”uje: 

ŚźIAI I 

PRźśPISY OGÓLNś 

RozdziaJ ń 

ZAKRES REGULACJI 

§ 1. 1. Zgodnie z uchwaJą Nr XLIII/425/09 z dnia 19 marca 2009 r. w s”rawie ”rzystą”ienia do s”o-

rządzenia miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego terenu ”oJowonego w obrębie geodezyj-

nym WiseJka, stwierdzając zgodno`ć z ustaleniami Studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania 
przestrzennego gminy Wolin ”rzyjętym uchwaJą Nr XL/418/06 z dnia 20 ”audziernika 2006 r. uchwala się 
miejscowy ”lan zagos”odarowania ”rzestrzennego dla terenu ”oJowonego w obrębie geodezyjnym WiseJ-
ka, zwany dalej planem miejscowym. 

2. Plan miejscowy obejmuje obszar o Jącznej ”owierzchni 3.6461 ha, którego granice ustala rysunek 
planu miejscowego w skali 1:500, stanowiący zaJącznik nr 1 do niniejszej uchwaJyŁ 

§ 2. Integralnymi czę`ciami planu miejscowego są nastę”ujące zaJączniki do uchwaJy: 

1) zaJącznik nr 1 - rysunek planu miejscowego w skali 1:500, 

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

ny Wolin w skali 1:10000, 

3) zaJącznik nr 3 - rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Wolinie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu 

planu, 


