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UCHWAIA NR XI/99/11 

 RADY MIEJSKIEJ W KARLINIE 

 z dnia 20 lipca 2011 r. 

zmieniająca uchwaJę w s”rawie okre`lenia wysoko`ci dziennych stawek o”Jaty targowej, 
terminów ”Jatno`ci oraz s”osobu jej ”oboru na terenie Gminy KarlinoŁ 

Na podstawie art. 15 i 19 pkt 1 lit a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i “”Jatach 

lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475; 

z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654) Rada Miejska w Karlinie uchwala, c“ nastę”uje: 

§ 1. W uchwale Nr LIV/488/10 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 29 ”audziernika 2010 r. w sprawie 

“kre`lenia wys“k“`ci dziennych stawek “”Jaty targ“wej, terminów ”Jatn“`ci “raz s”“s“bu jej ”“b“ru na 
terenie Gminy Karlino (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 119, poz. 2262) § 2 otrzymuje brzmienie: 

ｭ§ 2. 1Ł Inkasentem “”Jaty targ“wej jest KarliLskie T“warzystw“ Bud“wnictwa S”“Jeczneg“ S”óJka z o.o. 

w Karlinie. 

2Ł O”Jata targ“wa ”“bierana jest bez”“`redni“ na targ“wiskuŁ Ś“w“dem uiszczenia “”Jaty targ“wej 
jest wydane pokwitowanieŁ P“braną “”Jatę “s“by te w”Jacają d“ kasy Urzędu Miasta w tym samym dniu 

lub w nastę”nym dniu r“b“czym. 

3Ł Inkasent“wi ”rzysJuguje wynagr“dzenie w wys“k“`ci 20% ”“branej “”Jatyｬ. 

§ 2. Wyk“nanie uchwaJy ”“wierza się Burmistrz“wi KarlinaŁ 

§ 3. UchwaJa wchodzi w wycie ”“ u”Jywie 14 dni “d daty “gJ“szenia w Śzienniku Urzęd“wym W“je-

wództwa źach“dni“”“m“rskieg“Ł 
 

 Przew“dniczący Rady Miejskiej  
 

Piotr Gwóudu 
1775

 

1776 
1776 

UCHWAIA NR XII/108/11 

 RADY MIEJSKIEJ W MIĘŚźYźŚROJACH 

 z dnia 28 czerwca 2011 r. 

w sprawie ｭMiejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy Międzyzdroje 

dla lokalizacji gazociągu wysokiego ci`nieniaｬ. 

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

przestrzennym (Dz. U. 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 2007 r. Nr 127, 

poz. 880; z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413 Nr 123, poz. 803; 

z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, 

Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043, z roku 2011 Nr 32, poz. 159), Rada Miejska w Międzyzdr“jach 
uchwala, c“ nastę”uje. 

ŚźIAI I 

USTALśNIA WSTĘPNś 

RozdziaJ ń 

PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA PLANU 

§ 1. 1. Zgodnie z uchwaJą Nr XXII/222/2008 Rady Miejskiej w Międzyzdr“jach z dnia 11 kwietnia 2008 r. 

w s”rawie ”rzystą”ienia d“ s”“rządzenia miejsc“weg“ ”lanu zag“s”“dar“wania ”rzestrzenneg“ gminy 
Międzyzdr“je dla ”“trzeb l“kalizacji gaz“ciągu wys“kieg“ ci`nienia, ”“ stwierdzeniu zg“dn“`ci z ustaleniami 
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ｭStudium uwarunk“waL i kierunków zag“s”“dar“wania ”rzestrzenneg“ gminy Międzyzdr“jeｬ ”rzyjęteg“ 
uchwaJą Nr XIII/123/99 Rady Miejskiej w Międzyzdr“jach z dnia 22 ”audziernika 1999 r. zmienionego 

uchwaJą Nr LV/573/10 Rady Miejskiej w Międzyzdr“jach z dnia 29 czerwca 2010 r. uchwala się miej-

scowy plan zagosp“dar“wania ”rzestrzenneg“ gminy Międzyzdr“je dla ”“trzeb l“kalizacji gaz“ciągu wy-

s“kieg“ ci`nienia o Jącznej ”“wierzchni 58,17 ha, zwany dalej planem. 

2. Przedmiotem planu jest zmiana sposobu zagospodarowania terenu oraz przeznaczenie terenu pod 

lokalizację gaz“ciągów ”rzesyJ“wych, o `rednicy d“ ŚN 1000 i maksymalnym ci`nieniu PN d“ 10,0 MPa, 
od granicy z gminą _win“uj`cie d“ granicy z gminą W“linŁ 

3Ł Integralną czę`cią niniejszej uchwaJy są: 

1) rysunek planu - stan“wiący zaJączniki Nr od 1 do 6 do niniejszej uchwaJy; 
2) wyrys ze ｭStudium uwarunk“waL i kierunków zag“s”“dar“wania ”rzestrzenneg“ miasta i gminy Mię-

dzyzdrojeｬ - stan“wiący zaJącznik Nr 7 d“ niniejszej uchwaJy; 
3) r“zstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu - stan“wiące zaJącznik Nr 8 do niniej-

szej uchwaJy; 
4) r“zstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

które nalewą d“ zadaL wJasnych gminy “raz zasadach ich finans“wania - stan“wiące zaJącznik Nr 9 

do niniejszej uchwaJyŁ 

§ 2. 1Ł Plan “bejmuje “bszar stan“wiący ”as terenu o szer“k“`ci 60,0 m, zgodnie z rysunkiem planu 

“bejmujący dziaJki i czę`ci dziaJek ”“J“w“nych na terenie w granicach planu. 

2Ł Granice ”lanu ustala rysunek ”lanu, stan“wiący zaJączniki Nr od 1 do 6 d“ niniejszej uchwaJyŁ 

3. Plan reguluje: 

1) ”rzeznaczenie terenów “raz linie r“zgraniczające tereny o równym ”rzeznaczeniu lub równych zasadach 
zagospodarowania; 

2) zasady ochrony i ksztaJt“wania Jadu ”rzestrzenneg“; 
3) zasady “chr“ny `r“d“wiska, ”rzyr“dy i krajobrazu kulturowego; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków “raz dóbr kultury ws”óJczesnej; 
5) wymagania wynikające z ”“trzeb ksztaJt“wania ”rzestrzeni ”ublicznych; 
6) parametry i wskauniki ksztaJt“wania zabud“wy “raz zag“s”“dar“wania terenu, w tym linie zabudo-

wy, gabaryty “biektów i wskauniki intensywn“`ci zabud“wy; 
7) granice i s”“s“by zag“s”“dar“wania terenów lub “biektów ”“dlegających “chr“nie, ustal“nych na 

”“dstawie “drębnych ”rze”isów, w tym terenów górniczych, a takwe naraw“nych na niebezpieczeL-
stwo powodzi; 

8) szczegóJ“we zasady i warunki scalania i ”“dziaJu nieruch“m“`ci “bjętych ”lanem miejsc“wym; 
9) szczególne warunki zag“s”“dar“wania terenów “raz “graniczenia w ich uwytk“waniu, w tym zakaz 

zabudowy; 

10) zasady modernizacji, rozbudowy i bud“wy systemów k“munikacji i infrastruktury technicznej; 

11) s”“sób i termin tymczas“weg“ zag“s”“dar“wania, urządzania i uwytk“wania terenów; 
12) stawki ”r“cent“we, na ”“dstawie których ustala się “”Jatę, o której m“wa w art. 36 ust. 4 ustawy 

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

4Ł Śla ”“trzeb za”isu ustaleL ”lanu tereny ”“dziel“n“ na bud“wlane, niebud“wlane i tereny komunikacji. 

Na “bszarze “bjętym ”lanem ustala się nastę”ujące kateg“rie ”rzeznaczenia terenów: 

1) tereny budowlane: 

- TT - tereny techniczne; 

2) tereny niebudowlane: 

a) WM - tereny m“rskich wód wewnętrznych, 
b) WS - tereny wód ”“wierzchni“wych; 

3) tereny komunikacji: 

- KD - tereny dróg ”ublicznychŁ 
RozdziaJ 2 

GIÓWNś źASAŚY KONSTRUKCJI USTALśK PLANU 

§ 3. 1Ł Ustalenia tekstu ”lanu skJadają się z: 

1) ustaleL wstę”nych; 
2) ustaleL “gólnych d“tyczących caJeg“ “bszaru “bjęteg“ “”rac“waniem; 
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3) ustaleL d“tyczących wyznacz“nych w ”lanie ”“szczególnych terenów elementarnych o równym ”rze-

znaczeniu; 

4) ustaleL k“Lc“wychŁ 

2Ł Ś“ ”“szczególnych terenów elementarnych mają zast“s“wanie wszystkie ”“zi“my ustaleL, ”rzy 
czym ustalenia “gólne są u`ci`lane i uzu”eJniane ”rzez ustalenia dla terenu elementarneg“, któreg“ “ne 
d“tycząŁ 

3Ł Przebieg linii r“zgraniczających tereny o równym ”rzeznaczeniu i sposobie zagospodarowania dla 

celów “”rac“waL ge“dezyjnych nalewy “kre`lić ”“”rzez “dczyt “si linii z rysunku planu. 

4. Na rysunku planu tereny elementarne i ich wydzielenia wewnętrzne, d“ których “dn“szą się usta-

lenia d“tyczące ”“szczególnych terenów elementarnych, “znacz“ne są symb“lami “kre`lającymi: 

1) symbol kategorii przeznaczenia terenu, symbol jednostki planistycznej i kolejny numer terenu elemen-

tarnego np.: TTŁGŁ02, “raz numer k“lejneg“ wydzielenia wewnętrzneg“ np.: G.02/1; 

2) dla ”“szczególnych terenów elementarnych k“munikacji ustal“n“ k“lejny numer terenu elementarne-

g“ “drębnie dla terenów k“munikacji dr“g“wej i kolejowej, symbol jednostki planistycznej, symbol ka-

tegorii przeznaczenia terenu np.: 09.G.KD.D. 

5. Na “bszarze “bjętym ”lanem wskazan“ granice terenów m“rskich wód wewnętrznych WM, dla 
których nie w”r“wadza się ustaleL ”lanuŁ 

§ 4. Ilekr“ć w uchwale wystę”uje termin: 

1) linie r“zgraniczające tereny elementarne - nalewy ”rzez t“ r“zumieć linie r“zdzielające tereny o równym 
”rzeznaczeniu lub równych zasadach zag“s”“dar“wania ustal“nych w planie - stan“wią “ne “b“wią-
zujące linie ”“dziaJów ge“dezyjnych; 

2) linie wydzieleL wewnętrznych terenów elementarnych tzwŁ wydzielenia wewnętrzne - nalewy ”rzez t“ 
rozumieć linie wydzielające czę`ci terenu elementarneg“, wskazane w ustaleniach d“tyczących ”o-

szczególnych terenów elementarnych - stan“wią “ne d“”uszczalne linie ”“dziaJów ge“dezyjnych; 
3) kategoria przeznaczenia terenu - nalewy ”rzez t“ r“zumieć ustalenie d“minującej funkcji “raz zasad 

i standardów zag“s”“dar“wania terenu - “kre`lenie w ”lanie kateg“rii ”rzeznaczenia terenów stan“wi 
ustalenie “b“wiązującej struktury funkcj“naln“ - przestrzennej; 

4) strefa k“ntr“l“wana gaz“ciągu - nalewy ”rzez t“ r“zumieć “bszar wyznaczony po obu stronach osi 

gaz“ciągu, w którym ustala się “graniczenia zabud“wy i zagospodarowania terenu konieczne dla za-

”ewnienia trwaJ“`ci i ”rawidJ“wej eks”l“atacji gaz“ciągu, w szczególn“`ci w strefie kontrolowanej 

ustala się zakaz wzn“szenia budynków, “rganiz“wania skJadów i magazynów “raz zakaz sadzenia 
drzew, dla gaz“ciągów ukJadanych w ”rzecinkach le`nych ”“winien być wydziel“ny ”as gruntu, 
o szer“k“`ci ”“ 2 m z “bu str“n “si gaz“ciągu, bez drzew i krzewów, niezalewnie “d ustaleL ”lanu na 
obszarze tym “b“wiązują u”rawnienia “”erat“ra ustal“ne zg“dnie z ”rze”isami “drębnymi; 

5) ”as m“ntaw“wy gaz“ciągu - nalewy ”rzez t“ r“zumieć ”as terenu niezbędny dla bud“wy gaz“ciągu, 
który ”“ zak“Lczeniu inwestycji ”“dlega rekultywacji i zagospodarowaniu na inne cele “kre`l“ne w planie. 

ŚźIAI II 

USTALśNIA OGÓLNś 

RozdziaJ ń 

USTALśNIA OGÓLNś ŚOTYCźĄCś źASAŚ źAGOSPOŚAROWANIA I UvYTKOWANIA TśRśNU 

§ 5. 1Ł Ś“ czasu d“cel“weg“ zag“s”“dar“wania terenu d“”uszcza się utrzymanie d“tychczas“weg“ 
zagospodarowania i uwytk“wania terenów i “biektówŁ 

2Ł M“wliw“`ć m“dernizacji i ”rzebud“wy istniejących “biektów d“”uszcza się jedynie w celu dopro-

wadzenia ich do stanu zgodnego z ustaleniami planu. 

3. Tymczasowe zagospodarowanie i uwytk“wanie terenu, “kre`l“ne w ustaleniach szczegóJ“wych, 
jest d“”uszczalne jedynie ”“d warunkiem nie“graniczania m“wliw“`ci realizacji ustaleL ”lanuŁ 

§ 6. Ustalenia d“tyczące zasad ”“dziaJu terenu 

1) Na terenie “bjętym ”lanem nie ustala się “b“wiązku d“k“nania ”“dziaJów i scaleL terenu, za wyjątkiem 

wydzielenia “kre`l“nych w ”lanie granic terenów k“munikacji “raz m“rskich wód wewnętrznychŁ 
2) W granicach ustalonych w ”lanie terenów technicznych d“”uszcza się m“wliw“`ć wydzielenia ”asów 

terenu dla ”“trzeb ”“szczególnych sieci infrastruktury technicznej o szer“k“`ci nie ”rzekraczającej 
szer“k“`ci ich strefy k“ntr“l“wanejŁ 
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§ 7. Ustalenia d“tyczące zasad inwest“wania 

1) źe względu na “chr“nę standardu zag“s”“dar“wania terenu ustala się, we ud“stę”nianie ”“szczegól-

nych terenów ”“d inwestycje jest d“”uszczalne ”“d warunkiem za”ewnienia “bsJugi k“munikacyjnej 
i zaopatrzenia w niezbędne media “raz za”ewnienia “chr“ny ”rzeciw”“w“dzi“wejŁ 

2) Ob“wiązuje zach“wanie “dlegJ“`ci ”“między ”“szczególnymi sieciami, urządzeniami i obiektami, 

zgodnie z ”rze”isami “drębnymi. 
3) Wszelkie ”race bud“wlane nalewy ”“”rzedzić badaniami warunków ge“technicznychŁ 
4) Czas“we wyJączenie terenu z uwytk“wania na czas bud“wy jest d“”uszczalne ”“d warunkiem za-

”ewnienia m“wliw“`ci ciągJej i bez”iecznej eks”l“atacji innych sieci, urządzeL i “biektów znajdujących 
się na terenie “bjętym inwestycją, w tym szczególnie sieci w“d“ciąg“wych i urządzeL sJuwących d“ 
zaopatrzenia w w“dę mieszkaLcówŁ 

§ 8. Na terenie “bjętym ”lanem ustala się zakaz umieszczania szyldów i reklam. 

§ 9. Ustalenia d“tyczące sieci gazowych 

1) W liniach r“zgraniczających terenów k“munikacji “raz w granicach terenów technicznych “kre`l“nych 
na rysunku ”lanu ustala się l“kalizację sieci gaz“wych wys“kieg“, `rednieg“ i niskieg“ ci`nienia “raz 
ich stref kontrolowanych i ”asów m“ntaw“wych wyznacz“nych “d”“wiedni“: 
a) dla istniejących gaz“ciągów utrzymuje się strefę “dlegJ“`ci ”“dstaw“wej (bez”iecznej) ustal“ną 

na ”“dstawie ”rze”isów “drębnych, “b“wiązujących w dniu wydania ”“zw“lenia na bud“wę, 
b) dla ”lan“waneg“ gaz“ciągu wys“kieg“ ci`nienia o `rednicy d“ ŚN 1000 i maksymalnym ci`nie-

niu PN d“ 10,0 MPa ustala się strefę k“ntr“l“waną o szer“k“`ci 12,0 m, po 6,0 m na obie strony 

“d “si gaz“ciągu, ”as m“ntaw“wy na terenach r“lnych o szer“k“`ci d“ 25,0 m “raz le`nych 

o szer“k“`ci d“ 18,0 m, lecz nie więcej niw 10,5 m “d “si gaz“ciągu, “raz ”as terenu ”rzezna-

cz“ny d“ trwaJeg“ wyJączenia o szer“k“`ci 4,0 m, po 2,0 m na str“nę, 
c) w ”rzy”adku ”r“wadzenia gaz“ciągu w sąsiedztwie sieci elektr“energetycznych nalewy zach“wać 

“dlegJ“`ci wynikające z ”rze”isów “drębnych “raz, w ”rzy”adku krzyw“wania gaz“ciągu z liniami 

elektr“energetycznymi wys“kich na”ięć minimalną “dlegJ“`ć “d sJu”a 20,0 m, 

d) w strefie k“ntr“l“wanej d“”uszcza się l“kalizację, “biektów i urządzeL dla ”“trzeb funkcj“n“wa-

nia sieci, w tym zes”“Jów u”ust“w“ za”“r“wych, dróg wewnętrznych dla “bsJugi gaz“ciągu, 
dróg ”rzeciw”“war“wych “raz tras ”ieszych i rowerowych, 

e) l“kalizacja wszelkich “biektów bud“wlanych i teren“wych względem sieci gaz“wej wymaga 
szczegóJ“weg“ res”ekt“wania ”rze”isów “drębnych w przypadku ingerencji w strefę “dlegJ“`ci 
podstawowej, w szczególn“`ci w ”rzy”adku zbliweL i kolizji. 

2) Ustala sie minimalne ”rzykrycie gaz“ciągu 1,1 m, oraz 1,4 m na terenach zdren“wanych dla um“wli-
wienia, w ramach rekultywacji, odbudowy urządzeL drenarskichŁ 

3) Ś“”uszcza się ukJadanie gaz“ciągu met“dą wyk“”ów “twartych, za wyjątkiem “dcinków trasy “kre-

`l“nych w ustaleniach szczegóJ“wychŁ 
4) Na wskazanych w rysunku ”lanu terenach technicznych d“”uszcza się bud“wę “biektów i urządzeL nie-

zbędnych dla potrzeb funkcjonowania i “bsJugi gaz“ciągów, w tym zes”“Jów za”“r“w“ - upustowych. 

5) W granicach ”asa m“ntaw“weg“, w “kresie realizacji gaz“ciągu, d“”uszcza się czas“we wyJączenie 
terenu z d“tychczas“weg“ uwytk“wania i przeznaczenie terenu dla potrzeb budowy. 

6) We wskazanych w ”lanie miejscach ”rzekr“czenia dróg “raz w ”rzy”adku ”r“wadzenie dróg ”“nad 
gaz“ciągiem ustala się wymóg zabez”ieczenia gaz“ciągu zg“dnie z “drębnymi ”rze”isamiŁ 

§ 10. Ustalenia d“tyczące sieci elektr“energetycznych 

1) W liniach r“zgraniczających terenów technicznych i terenów k“munikacji “kre`l“nych na rysunku 
”lanu ustala się l“kalizację sieci elektr“energetycznych wys“kieg“, `rednieg“ i niskieg“ na”ięciaŁ 

2) Budowa nowych sieci oraz rozbudowa i ”rzebud“wa istniejących sieci elektroenergetycznych jest 

d“”uszczalna jedynie ”“d warunkiem nie“graniczania m“wliw“`ci bud“wy ”lan“waneg“ gaz“ciągu 
wys“kieg“ ci`nienia relacji terminal LNG w _win“uj`ciu - ”unkt wej`cia gazu d“ systemuŁ 

3) Na obszarze planu, w miejscach wskazanych w ustaleniach szczegóJ“wych, d“”uszcza się bud“wę 
stacji transf“rmat“r“wych d“st“s“wanych d“ ”“trzeb “dbi“rców, l“kaliz“wanych na wskazanych 

w rysunku planu terenach technicznych. 

4) Na “bszarze “bjętym ”lanem ustala się zakaz ”r“wadzenia n“w“”r“jekt“wanych linii elektroenerge-

tycznych, jako linii napowietrznych. Zakaz nie dotyczy przebudowy i m“dernizacji istniejących linii 
elektroenergetycznych. 
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§ 11. Ustalenia d“tyczące sieci telek“munikacyjnych 

1) W liniach r“zgraniczających terenów technicznych i terenów k“munikacji “kre`l“nych na rysunku 
”lanu ustala się l“kalizację sieci i urządzeL telek“munikacyjnychŁ 

2) Ustala się zakaz ”r“wadzenia na”“wietrznych sieci telek“munikacyjnychŁ 
3) Budowa nowych sieci oraz rozbudowa i ”rzebud“wa istniejących sieci telekomunikacyjnych jest do-

”uszczalna jedynie ”“d warunkiem nie“graniczania m“wliw“`ci bud“wy ”lan“waneg“ gaz“ciągu wy-

s“kieg“ ci`nienia relacji terminal LNG w _win“uj`ciu - ”unkt wej`cia gazu d“ systemu “raz sieci elek-

troenergetycznych. 

§ 12. W liniach rozgraniczających terenów technicznych i terenów k“munikacji “kre`l“nych na rysunku 
”lanu d“”uszcza się l“kalizację innych sieci infrastruktury technicznej, nie wymieni“nych w ustaleniach 

dla ”“szczególnych terenów elementarnych, w tym magistralnej sieci wodociąg“wej “raz sieci o innych 

”arametrach niw ustal“ne w planie, pod warunkiem: 

1) nie“graniczania m“wliw“`ci wyk“rzystania terenu dla ”“trzeb sieci gaz“wych, elektr“energetycznych 

i telekomunikacyjnych; 

2) “graniczenia “ddziaJywania na “t“czenie d“ granic wyznaczonego w planie pasa terenu technicznego; 

3) s”eJnienia wym“gów d“tyczących “chr“ny `r“d“wiska “kre`l“nych w ”lanie “raz wynikających z prze-

”isów “drębnychŁ 

§ 13. Ustalenia d“tyczące zasad “bsJugi k“munikacyjnej 

1) ObsJugę k“munikacyjną terenu nalewy za”ewnić z istniejących i ”r“jekt“wanych dróg i ulic. 

2) Ustala się zasadę l“kaliz“wania trwaJeg“ “znak“wania tras sieci ”“za jezdniamiŁ 
3) ObsJuga k“munikacyjna w trakcie realizacji inwestycji ”“”rzez istniejące dr“gi i ulice oraz poprzez 

teren w granicach ”asa m“ntaw“weg“Ł 
4) ObsJuga k“munikacyjna w trakcie eks”l“atacji sieci infrastruktury technicznej ”“”rzez istniejące dr“gi 

i ulice lub poprzez teren w granicach strefy kontrolowanej. 

5) Warunki zabudowy i zag“s”“dar“wania ”“szczególnych terenów k“munikacji “kre`l“n“ w ustale-

niach szczegóJ“wych dla ”“szczególnych terenów elementarnychŁ 
RozdziaJ 2 

USTALśNIA ŚOTYCźĄCś źASAŚ OCHRONY 

§ 14. 1Ł Na terenie “”rac“wania wystę”ują “bszary “bjęte szczególnymi zasadami “chr“ny, są t“ 

w szczególn“`ci: 

1) obszary Natura 2000; 

2) “bszar W“liLskieg“ Parku Nar“d“weg“ (WPN) “raz jeg“ “tuliny; 
3) ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych; 

4) ”as nadbrzewny (techniczny i ochronny) brzegu morskiego; 

5) “bszary naraw“ne na niebez”ieczeLstw“ ”“w“dzi; 
6) obszar Zbiornika wyspy Wolin - GZWP nr 102. 

2. Na terenach wymienionych w ustę”ie 1Ł niezalewnie “d ustaleL ”lanu “b“wiązują “graniczenia wy-

nikające z ”rze”isów “drębnychŁ 

§ 15. 1Ł Teren “bjęty ”lanem znajduje się w granicach obszaru sieci Natura 2000 - Specjalnego Obsza-

ru Ochrony Siedlisk - ｫW“lin i Uznamｬ (PLH320019), zatwierdz“neg“ decyzją K“misji śur“”ejskiej (decy-

zja Komisji Europejskiej z dnia 12 grudnia 2008 r. ”rzyjmująca na m“cy Śyrektywy Rady 92ł43łśWG dru-

gi zaktualiz“wany wykaz terenów mających znaczenie dla Ws”óln“ty skJadających się na k“ntynentalny 
region biogeologiczny). 

2Ł Czę`ć terenu “bjęteg“ ”lanem ”“J“w“na jest na “bszarze s”ecjalnej “chr“ny ”taków Natura 2000 
(PLB320002) ｭŚelta _winyｬ wyznaczonym R“z”“rządzeniem Ministra _r“d“wiska z dnia 27 ”audziernika 
2008 r. zmieniającym r“z”“rządzenie w s”rawie “bszarów s”ecjalnej “chr“ny ”taków Natura 2000 (Dz. U. 

Nr 198, poz. 1226). 

3Ł Czę`ć terenu “bjęteg“ ”lanem ”“J“w“na jest na terenie W“liLskieg“ Parku Narodowego (WPN) oraz 

jego otuliny. 
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4. Na terenach wymienionych w ust. od 1 d“ 3, zabrania się ”“dejm“wania dziaJaL m“gących w zna-

czący s”“sób ”“g“rszyć stan siedlisk ”rzyr“dniczych “raz siedlisk gatunków r“`lin i zwierząt, a takwe w zna-

czący s”“sób w”Jywać na gatunki, dla których “chr“ny wyznacz“ne z“staJy wymieni“ne “bszary “chr“nyŁ 
W razie lokalizacji inwestycji o ”“tencjalnie negatywnym w”Jywie na siedliska lub gatunki chr“ni“ne w ob-

rębie wskazanych “bszarów, ”“djęcie inwestycji, niezalewnie “d ustaleL niniejszeg“ ”lanu, d“”uszczalne 
jest ”“ s”eJnieniu d“datk“wych warunków w trybie i zakresie “kre`l“nym na ”“dstawie ”rze”isów “drębnychŁ 

5. W czę`ci wskazanej na rysunku ”lanu teren ”“J“w“ny w granicach Zbiornika wyspy Wolin - GZWP 

nr 102, “b“wiązuje zakaz realizacji inwestycji m“gących s”“w“d“wać zanieczyszczenie wód ”“dziem-

nych, na terenie tym niezalewnie “d ustaleL niniejszeg“ ”lanu “b“wiązują “graniczenia uwytk“wania terenu 
wynikające z ”rze”isów “drębnychŁ 

§ 16. Śla “bszarów naraw“nych na niebez”ieczeLstw“ ”“w“dzi ustala się nastę”ujące warunki zabu-

dowy i zagospodarowania terenu: 

1Ł Na “bszarach bez”“`rednieg“ zagr“wenia ”“w“dzią, t“ jest na terenach ”“między linią brzegu 

a waJami ”rzeciw”“w“dzi“wymi lub naturalnymi wys“kimi brzegami “raz w obszarze ”asa nadbrzewneg“ 
(technicznego i “chr“nneg“), niezalewnie “d ustaleL ”lanu “b“wiązują warunki “kre`l“ne w przepisach 

“drębnychŁ 

2Ł Na “bszarach naraw“nych na niebez”ieczeLstw“ ”“w“dzi, je`li ustalenia szczegóJ“we nie stan“wią 
inaczej ustala się: 

1) zakaz ”“d”iwniczania “raz minimalny ”“zi“m ”“sad“wienia ”arterów budynków 1,80 m n.p.m.; 

2) minimalny ”“zi“m ”“sad“wienia nawierzchni dróg i ”laców 1,50 m n.p.m. 

3Ł Ustala się wymóg utrzymania waJów i zabez”ieczeL ”rzeciw”“w“dzi“wych, “biektów i urządzeL 
melioracyjnych oraz ich odtworzenia w przypadku ich przerwania w trakcie r“bót bud“wlanychŁ 

§ 17. 1Ł Czę`ć terenu “bjęteg“ ”lanem ”“J“w“na jest w granicach ”asa nadbrzewneg“ (techniczneg“ 

i “chr“nneg“) brzegu wód m“rskich, na terenie tym, niezalewnie “d ustaleL ”lanu, “b“wiązują “graniczenia 

zabudowy i zag“s”“dar“wania terenu “kre`l“ne w trybie i zakresie wynikającym z ”rze”isów “drębnychŁ 

2Ł Wszelkie “biekty na “bszarze “bjętym ”lanem, wid“czne z ”rzylegJych akwenów, o ile nie są 
oznakowaniem nawigacyjnym, nie m“gą g“ ”rzy”“minać sw“ją f“rmą, k“l“rystyką `wiecenia `wiateJ “raz 
nie m“gą utrudniać identyfikacji “znak“wania nawigacyjneg“, a urządzenia “`wietleni“we tych “biektów 
nie m“gą ”“w“d“wać ”adania ”r“mieni `wietlnych bez”“`redni“ na akwen, w s”“sób ”“w“dujący utrud-

nienie we wJa`ciwej identyfikacji `wiateJ znaków nawigacyjnychŁ 

§ 18. 1Ł Na terenie “bjętym ”lanem wystę”ują “biekty “bjęte “chr“ną wart“`ci kultur“wych “zna-

czone odpowiednio na rysunku planu: nr 10 - Trzciąg“w“ 2 20-05/1 W.III, nr 11 - Trzciąg“w“ 3 20-05/2 

W.III, nr 15 - 20-04/5 W.III, nr 16 - Wicko 2 20-04/8 W.III, nr 17 - Wicko 3 20-04/9 W.III, nr 18 - Wicko 5 

20-04/7 W.III. 

2Ł Śla terenów “bjętych strefą “granicz“nej “chr“ny k“nserwat“rskiej stan“wisk arche“l“gicznych 

W III niezalewnie “d ustaleL niniejszeg“ ”lanu “b“wiązuje: 

a) ws”óJdziaJanie w zakresie zamierzeL inwestycyjnych i innych związanych z pracami ziemnymi 

z “d”“wiednim “rganem dsŁ “chr“ny zabytków, w tym - powiadamianie o zamiarze ”“djęcia ”rac 
ziemnych, 

b) przeprowadzenie arche“l“gicznych badaL ratunk“wych na terenie “bjętym realizacją ”rac ziem-

nych na zasadach “kre`l“nych ”rze”isami “drębnymi d“tyczącymi “chr“ny zabytkówŁ 
RozdziaJ 3 

USTALśNIA ŚOTYCźĄCś KATśGORII PRźśźNACźśNIA TśRśNÓW 

§ 19. 1Ł Tereny techniczne TT sJuwą l“kalizacji “biektów, urządzeL i sieci infrastruktury technicznej. 

2Ł Na terenach technicznych d“”uszcza się l“kaliz“wanie: 

1) gaz“ciągów i urządzeL niezbędnych d“ ich “bsJugi i eksploatacji; 

2) sieci elektroenergetycznych i urządzeL niezbędnych d“ ich “bsJugi i eksploatacji; 

3) sieci telekomunikacyjnych i urządzeL niezbędnych d“ ich “bsJugi i eksploatacji; 

4) innych sieci, urządzeL i “biektów infrastruktury technicznej, w tym w szczególn“`ci magistralnej sieci 
w“d“ciąg“wej; 

5) d“j`ć i d“jazdów; 
6) zagospodarowania terenu niewykorzystywanego dla potrzeb technicznych zgodnie z dotychczaso-

wym przeznaczeniem lub zgodnie z ”rzeznaczeniem “kre`l“nym w planie. 
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3Ł Na terenach technicznych nie d“”uszcza się k“ncentr“wania “biektów bud“wlanych i elementów 
zag“s”“dar“wania je`li ze względu na il“`ć, ”“J“wenie, r“zmiary lub ”“w“d“waną uciąwliw“`ć m“gJyby 
“graniczać lub uniem“wliwiać funkcj“n“wanie tych terenówŁ P“wywsze zastrzewenia “b“wiązują takwe w przy-

padku zmian uwytk“wania lub r“zbud“wy istniejących “biektówŁ 

4Ł Inne uwytk“wanie terenu niw ustal“ne dla terenów technicznych jest na tych terenach d“”uszczalne 
jedynie ”“d warunkiem nie“graniczania m“wliw“`ci ”r“wadzenia sieci infrastruktury technicznej “kre`lo-

nych w ust. 2. 

5. Na terenie opracowania wyznaczono nastę”ujące tereny techniczne: TTŁGŁ01, TTŁGŁ02, TTŁGŁ04, 
TTŁGŁ05, TTŁGŁ08, TTŁGŁ09, TTŁGŁ10, TTŁGŁ11, TTŁGŁ12, TTŁGŁ13, TTŁGŁ14, dla których ustal“n“ 
szczegóJ“we zasady i warunki ”arcelacji terenu, zasady ksztaJt“wania zabud“wy i zagospodarowania 

terenu, zasady “bsJugi inwynieryjnej “raz “graniczenia st“s“wania ustaleL d“tyczących danej kateg“rii 
”rzeznaczenia terenu “d”“wiedni“ d“ warunków wynikających z konkretnych lokalizacji. 

§ 20. W granicach ”lanu znajduje się teren wód ”“wierzchni“wych WSŁGŁ03, dla któreg“ ustal“n“ 
szczegóJ“we zasady i warunki ”arcelacji terenu, zasady ksztaJt“wania zabud“wy i zagospodarowania 

terenu, zasady “bsJugi inwynieryjnej, “graniczenia st“s“wania ustaleL d“tyczących danej kateg“rii ”rze-

znaczenia terenu odpowiednio do warunków wynikających z konkretnych lokalizacji oraz tereny morskich 

wód wewnętrznych “znacz“ne symb“lami WMŁGŁ06 i WMŁGŁ07, których granice wskazan“ w planie nie 

“bejmując tych terenów ustaleniami ”lanuŁ 

§ 21. 1Ł Tereny k“munikacji dr“g“wej KŚ sJuwą ”rzede wszystkim l“kalizacji dróg i ulic “raz urządzeL 

i “biektów związanych z “bsJugą ruchuŁ 

2Ł Na terenach k“munikacji dr“g“wej d“”uszcza się l“kaliz“wanie: 

1) jezdni, `ciewek r“wer“wych, ch“dników; 
2) ”rzyulicznych ”asów ”“st“j“wych i zatok parkingowych dla sam“ch“dów; 
3) zat“k ”rzystank“wych dla ”“jazdów k“munikacji zbi“r“wej i taksówek; 
4) wiat przystankowych; 

5) zieleni przyulicznej i izolacyjnej; 

6) sieci, urządzeL i “biektów infrastruktury technicznej; 
7) urządzeL “rganizacji ruchu; 
8) “`wietlenia ulic; 
9) elementów wy”“sawenia ulic i urządzenia ”rzestrzeni ”ublicznychŁ 

3Ł L“kalizacja “biektów i urządzeL “raz elementów urządzenia ”rzestrzeni ”ublicznych jest d“”usz-

czalna ”“d warunkiem nie ”“w“d“wania “graniczenia lub zagr“weL dla ruchu uliczneg“Ł 

4. Przy ”rzej`ciach dla ”ieszych i ”rzejazdach r“wer“wych ustala się wymóg wyk“nania “bniwenia 
krawęwników jezdniŁ 

5. W liniach r“zgraniczających ulic ustala się zach“wanie rezerw terenu dla ”“trzeb sieci uzbr“jenia 
”“dziemneg“ (w“d“ciąg, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszcz“wa, gaz“ciąg, sieci cie”J“wnicze, linie 
elektroenergetyczne, linie telekomunikacyjne). 

6Ł Na terenie ”lanu wyznacza się nastę”ujące tereny k“munikacji dr“g“wej: 

- tereny dróg eks”res“wych: 01ŁGŁKŚŁS i 02.G.KD.S, 

- tereny dróg zbi“rczych: 03.G.KD.Z, 04.G.KD.Z i 06.G.KD.Z, 

- tereny dróg l“kalnych: 07ŁGŁKŚŁL, 10ŁGŁKŚŁL, 
- tereny dróg d“jazd“wych: 05ŁGŁKŚŁŚ, 08ŁGŁKŚŁŚ i 09ŁGŁKŚŁŚ, dla których ustal“n“ szcze-

góJ“we zasady i warunki ”arcelacji terenu, zasady ksztaJt“wania zabud“wy i zagospodaro-

wania terenu, zasady “bsJugi inwynieryjnej “raz “graniczenia st“s“wania ustaleL d“tyczących 
danej kateg“rii ”rzeznaczenia terenu “d”“wiedni“ d“ warunków wynikających z konkretnych 

lokalizacji. 

ŚźIAI III 

USTALśNIA SźCźśGÓIOWś 

§ 22. Śla terenów: TTŁGŁ01 o powierzchni 13,3465 ha i TT.G.02 o powierzchni 1,9194 ha ustala się: 

1) przeznaczenie terenu: 

a) przeznaczenie terenu zgodnie z ustaleniami dla kateg“rii terenów technicznych “kre`l“nymi w § 19, 
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b) lokalizacja korytarza technicznego dla potrzeb: 

- gaz“ciągu wys“kieg“ ci`nienia o `rednicy d“ ŚN 1000 mm i ci`nieniu PN d“ 10,0 MPa, wraz 
z kablem `wiatJ“w“d“wym dla “bsJugi gaz“ciągu, 

- gaz“ciągu wys“kieg“ ci`nienia o `rednicy ŚN 300 mm, 
- linii elektroenergetycznych 110 kV, 

- innych sieci i urządzeL infrastruktury technicznej, w tym w szczególn“`ci magistralnej sieci 
w“d“ciąg“wej, ”“d warunkiem nie“graniczania m“wliw“`ci l“kalizacji gaz“ciągów i linii elek-

troenergetycznych, 

c) teren, w czę`ci nie wyk“rzystanej dla celów sieci infrastruktury technicznej ”rzeznacza się na ce-

le zgodne z d“tychczas“wym uwytk“waniem, 
d) teren w granicach ”asa m“ntaw“weg“ czas“w“ wyk“rzystany dla celów inwestycji, ”“ zak“L-

czeniu bud“wy ”rzeznacza się d“ rekultywacji i dalszego wykorzystania zgodne z dotychczaso-

wym uwytk“waniem; 

2) zasady i warunki ”arcelacji terenu: d“”uszcza się ”“dziaJ terenu w celu wydzielenia pasa terenu dla 

l“kalizacji ”“szczególnych sieci infrastruktury technicznej ”“d warunkiem za”ewnienia d“stę”n“`ci d“ 
”“z“staJych sieci “raz dla uwytk“wników terenów sąsiednich; 

3) s”“sób zabud“wy i zagospodarowania terenu: 

a) ustala się zakaz l“kaliz“wania wszelkiej staJej i tymczasowej zabudowy, 

b) ”“nad gaz“ciągiem d“”uszcza się zakJadanie dróg le`nych “raz ”r“wadzenie tras ”ieszych i rowe-

rowych, 

c) nalewy zach“wać “dlegJ“`ć ”“zi“mą ”“między `cianką gaz“ciągu a rzutem fundamentu sJu”a na-

powietrznej linii elektroenergetycznej minimum 10,0 m, minimum 2,0 m, “d uziemienia sJu”a linii 
elektroenergetycznej oraz 20,0 m “d sJu”a, w ”rzy”adku k“nieczn“`ci krzyw“wania gaz“ciągu 

z istniejącymi na”“wietrznymi liniami elektr“energetycznymi; 
4) warunki ochrony: 

a) teren ”“J“w“ny w “bszarze Natura 2000 (SOO PLH320019 “raz OSO PLB320002), “b“wiązują 
ustalenia “kre`l“ne w § 15, 

b) czę`ć terenu “znacz“neg“ symb“lem GŁ02ł1 i GŁ02ł2 ”“J“w“na w granicach WPN, w ”“z“staJej 
czę`ci teren ”“J“w“ny w “tulinie WPN, “b“wiązują ustalenia “kre`l“ne w § 15, 

c) na czę`ci terenu “znacz“nej symb“lami GŁ02ł1 i GŁ02ł2 ustala się zakaz naruszania st“sunków 
wodnych i powodowania odwadniania terenu, zakaz wyk“nywania “twartych wyk“”ów, ”r“wa-

dzenie sieci d“”uszczalne wyJącznie met“dą bezwyk“”“wą, 
d) w czę`ci terenu, na “bszarach naraw“nych na niebez”ieczeLstw“ ”“w“dzi, “b“wiązują ustalenia 

“kre`l“ne w § 16. 

§ 23. Dla terenu WS.G.03 o powierzchni 0,0639 ha ustala się: 

1) przeznaczenie terenu: 

a) teren wód ”“wierzchni“wych, 
b) lokalizacja korytarza technicznego dla lokalizacji: 

- gaz“ciągu wys“kieg“ ci`nienia o `rednicy ŚN 300 mm, 
- gaz“ciągu wys“kieg“ ci`nienia o `rednicy d“ ŚN 1000 mm i ci`nieniu PN d“ 10,0 MPa, wraz 

z kablem `wiatJ“w“d“wym dla “bsJugi gaz“ciągu, 
- linii elektroenergetycznych 110 kV, 

- innych sieci, “biektów i urządzeL infrastruktury technicznej, w tym w szczególn“`ci magi-

stralnej sieci w“d“ciąg“wej, ”“d warunkiem nie“graniczania m“wliw“`ci lokalizacji gazocią-
gów i linii elektroenergetycznych; 

2) zasady i warunki ”arcelacji terenu: ustala się zakaz d“k“nywania ”“dziaJów terenu; 
3) s”“sób zabud“wy i zagospodarowania terenu: 

a) ustala się zakaz l“kaliz“wania wszelkiej staJej i tymczasowej zabudowy, 

b) nalewy zach“wać “dlegJ“`ć ”“zi“mą ”“między `cianką gaz“ciągu a rzutem fundamentu sJu”a na-

powietrznej linii elektroenergetycznej minimum 10,0 m, minimum 2,0 m, “d uziemienia sJu”a linii 
elektroenergetycznej oraz 20,0 m “d sJu”a, w przypadku konieczn“`ci krzyw“wania gaz“ciągu 

z istniejącymi na”“wietrznymi liniami elektr“energetycznymi, 
c) ustala się zakaz naruszania st“sunków w“dnych i powodowania odwadniania terenu, zakaz wy-

k“nywania “twartych wyk“”ów, ”r“wadzenie sieci d“”uszczalne wyJącznie met“dą bezwyko-

”“wą ”“niwej ”“zi“mu dna cieku, 
4) warunki ochrony: 

a) teren ”“J“w“ny w “bszarze Natura 2000 (SOO PLH320019 “raz OSO PLB320002), “b“wiązują 
ustalenia “kre`l“ne w § 15, 
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b) teren ”“J“w“ny w “tulinie WPN, “b“wiązują ustalenia “kre`l“ne w § 15, 

c) w miejscu ”rzekr“czenia kanaJu Stareg“ źdr“ju stan“wiąceg“ element ukJadu meli“racji ”“dsta-

wowej wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodno prawnego w zakresie i zgodnie z trybem 

“kre`l“nym ”rze”isami “drębnymiŁ 

§ 24. Śla terenów: TTŁGŁ04 o powierzchni 1,2585 ha, TT.G.05 o powierzchni 7,6452 ha ustala się: 

1) przeznaczenie terenu: 

a) przeznaczenie terenu zgodnie z ustaleniami dla kateg“rii terenów technicznych “kre`l“nymi w § 19, 

b) lokalizacja korytarza technicznego dla lokalizacji: 

- gaz“ciągu wys“kieg“ ci`nienia o `rednicy ŚN 300 mm, 
- gaz“ciągu wys“kieg“ ci`nienia o `rednicy d“ ŚN 1000 mm i ci`nieniu PN d“ 10,0 MPa, wraz 

z kablem `wiatJ“w“d“wym dla “bsJugi gaz“ciągu, 
- linii elektroenergetycznych 110 kV, 

- innych sieci, “biektów i urządzeL infrastruktury technicznej, w tym w szczególn“`ci magi-

stralnej sieci w“d“ciąg“wej, ”“d warunkiem nie“graniczania m“wliw“`ci l“kalizacji gaz“cią-
gów i linii elektroenergetycznych; 

c) teren, w czę`ci nie wyk“rzystanej dla celów l“kalizacji sieci infrastruktury technicznej przeznacza 

się na cele zg“dne z d“tychczas“wym uwytk“waniem, 
d) teren w granicach ”asa m“ntaw“weg“ czas“w“ wyk“rzystany dla celów inwestycji, ”“ zak“L-

czeniu bud“wy ”rzeznacza się d“ rekultywacji i dalszego wykorzystania zgodne z dotychczaso-

wym uwytk“waniem; 

2) zasady i warunki ”arcelacji terenu: d“”uszcza się ”“dziaJ terenu w celu wydzielenia pasa terenu dla 

l“kalizacji ”“szczególnych sieci infrastruktury technicznej ”“d warunkiem za”ewnienia d“stę”n“`ci d“ 
”“z“staJych sieci “raz dla uwytk“wników terenów sąsiednich; 

3) s”“sób zabud“wy i zagospodarowania terenu: 

a) ustala się zakaz l“kaliz“wania wszelkiej staJej i tymczasowej zabudowy, 

b) d“”uszcza się zag“s”“dar“wanie czę`ci terenu “znacz“nej symb“lem GŁ05ł1, GŁ05ł2 i G.05/3 

jako parkingu turystycznego oraz l“kalizacji ”lener“wych urządzeL rekreacyjnych, 
c) ”“nad gaz“ciągiem “raz w strefie k“ntr“l“wanej d“”uszcza się zakJadanie dróg le`nych i dojaz-

dów d“ uwytków r“lnych i akwenu jeziora Wicko oraz prowadzenie tras pieszych i rowerowych, 

d) nalewy zach“wać “dlegJ“`ć ”“zi“mą ”“między `cianką gaz“ciągu a rzutem fundamentu sJu”a na-

powietrznej linii elektroenergetycznej minimum 10,0 m, minimum 2,0 m, “d uziemienia sJu”a linii 
elektroenergetycznej oraz 20,0 m “d sJu”a, w ”rzy”adku k“nieczn“`ci krzyw“wania gaz“ciągu 

z istniejącymi na”“wietrznymi liniami elektr“energetycznymi; 
4) warunki ochrony: 

a) teren ”“J“w“ny w “bszarze Natura 2000 (SOO PLH320019 “raz OSO PLB320002), “b“wiązują 
ustalenia “kre`l“ne w § 15, 

b) teren ”“J“w“ny w “tulinie WPN, “b“wiązują ustalenia “kre`l“ne w § 15, 

c) “bszar naraw“ny na niebez”ieczeLstw“ ”“w“dzi, “b“wiązują ustalenia “kre`l“ne w § 16, 

d) teren ”“J“w“ny w granicach ”asa nadbrzewneg“ (techniczneg“ i “chr“nneg“), “b“wiązują ustale-

nia “kre`l“ne w § 17, 

e) w czę`ci wskazanej na rysunku ”lanu teren ”“J“w“ny w granicach Zbiornika wyspy Wolin - GZWP 

nr 102, “b“wiązują ustalenia “kre`l“ne w § 15. 

§ 25. Tereny: WM.G.06 o powierzchni 0,4826 ha, i WM.G.07 o powierzchni 1,4670 ha, stan“wią 
tereny m“rskich wód wewnętrznych, dla których nie w”r“wadza się ustaleL ”lanuŁ 

§ 26. Dla terenu TT.G.08 o powierzchni 1,3561 ha ustala się: 

1) przeznaczenie terenu: 

a) przeznaczenie terenu zgodnie z ustaleniami dla kateg“rii terenów technicznych “kre`l“nymi w § 19, 

b) lokalizacja korytarza technicznego dla lokalizacji: 

- gaz“ciągu wys“kieg“ ci`nienia o `rednicy ŚN 300 mm, 
- gaz“ciągu wys“kieg“ ci`nienia o `rednicy d“ ŚN 1000 mm i ci`nieniu PN d“ 10,0 MPa, wraz 

z kablem `wiatJ“w“d“wym dla “bsJugi gaz“ciągu, 
- linii elektroenergetycznych 110 kV, 

- innych sieci, “biektów i urządzeL infrastruktury technicznej, w tym w szczególn“`ci magi-

stralnej sieci w“d“ciąg“wej, ”“d warunkiem nie“graniczania m“wliw“`ci l“kalizacji gaz“cią-
gów i linii elektroenergetycznych; 

c) teren, w czę`ci nie wyk“rzystanej dla celów l“kalizacji gaz“ciągu, ”rzeznacza się na cele g“s”o-

darki rolnej, 
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d) teren w granicach ”asa m“ntaw“weg“ czas“w“ zajęty dla ”“trzeb inwestycji, ”“ zak“Lczeniu bu-

d“wy ”rzeznacza się d“ rekultywacji i dalszego wykorzystania na cele rolnicze; 

2) zasady i warunki ”arcelacji terenu: d“”uszcza się ”“dziaJ terenu w celu wydzielenia pasa terenu dla 

l“kalizacji ”“szczególnych sieci infrastruktury technicznej ”“d warunkiem za”ewnienia d“stę”n“`ci d“ 
”“z“staJych sieci “raz dla uwytk“wników terenów sąsiednich; 

3) s”“sób zabud“wy i zagospodarowania terenu: 

a) ustala się zakaz l“kaliz“wania wszelkiej staJej i tymczasowej zabudowy, 

b) ”“nad gaz“ciągiem “raz w strefie k“ntr“l“wanej d“”uszcza się zakJadanie ”rzejazdów, 
c) nalewy zach“wać “dlegJ“`ć ”“zi“mą ”“między `cianką gaz“ciągu a rzutem fundamentu sJu”a na-

powietrznej linii elektroenergetycznej minimum 10,0 m, minimum 2,0 m, “d uziemienia sJu”a linii 
elektroenergetycznej oraz 20,0 m “d sJu”a, w przypadku k“nieczn“`ci krzyw“wania gaz“ciągu 

z istniejącymi na”“wietrznymi liniami elektr“energetycznymi; 
4) warunki ochrony: 

a) teren ”“J“w“ny w “bszarze Natura 2000 (SOO PLH320019), “b“wiązują ustalenia “kre`l“ne w § 15, 

b) w czę`ci teren ”“J“w“ny w granicach pasa “chr“nneg“ wybrzewa, “b“wiązują ustalenia “kre`l“ne 

w § 17, 

c) “bszar naraw“ny na niebez”ieczeLstw“ ”“w“dzi, “b“wiązują ustalenia “kre`l“ne w § 16. 

§ 27. Dla terenu TT.G.09 o powierzchni 5,8526 ha ustala się: 

1) przeznaczenie terenu: 

a) przeznaczenie terenu zgodnie z ustaleniami dla kateg“rii terenów technicznych “kre`l“nymi w § 19, 

b) lokalizacja korytarza technicznego dla lokalizacji: 

- gaz“ciągu wys“kieg“ ci`nienia o `rednicy ŚN 300 mm, 
- stacji redukcyjn“ ”“miar“wej I0, zes”“Ju u”ust“w“ - zaporowego, 

- gaz“ciągu wys“kieg“ ci`nienia o `rednicy d“ ŚN 1000 mm i ci`nieniu PN d“ 10,0 MPa, wraz 
z kablem `wiatJ“w“d“wym dla “bsJugi gaz“ciągu, 

- linii elektroenergetycznych 110 kV, 

- innych sieci, “biektów i urządzeL infrastruktury technicznej, w tym w szczególn“`ci magi-

stralnej sieci w“d“ciąg“wej, ”“d warunkiem nie“graniczania m“wliw“`ci l“kalizacji gaz“cią-
gów i linii elektroenergetycznych; 

c) teren, w czę`ci niewyk“rzystanej dla celów l“kalizacji gaz“ciągu, ”rzeznacza się na cele g“s”o-

darki rolnej, 

d) teren czas“w“ wyJącz“ny z produkcji rolnej w granicach ”asa m“ntaw“weg“, ”“ zak“Lczeniu bu-

d“wy ”rzeznacza się d“ rekultywacji i dalszego wykorzystania na cele rolnicze; 

2) zasady i warunki ”arcelacji terenu: d“”uszcza się ”“dziaJ terenu w celu wydzielenia pasa terenu dla 

l“kalizacji ”“szczególnych sieci infrastruktury technicznej ”“d warunkiem za”ewnienia d“stę”n“`ci d“ 
”“z“staJych sieci “raz dla uwytk“wników terenów sąsiednich; 

3) s”“sób zabud“wy i zagospodarowania terenu: 

a) zakaz l“kaliz“wania wszelkiej staJej i tymczasowej zabudowy, 

b) ”“nad gaz“ciągiem “raz w strefie k“ntr“l“wanej d“”uszcza się zakJadanie ”rzejazdów, na czę`ci 
terenu “znacz“nej symb“lem GŁ09ł3 wymóg zach“wania ”rzejazdu, 

c) na czę`ci terenu “znacz“nej symb“lem GŁ09ł1 d“”uszcza się zag“s”“dar“wanie terenu “gr“dów 
przydomowych, bez prawa lokalizowania zabudowy, 

d) nalewy zach“wać “dlegJ“`ć ”“zi“mą ”“między `cianką gaz“ciągu a rzutem fundamentu sJu”a na-

powietrznej linii elektroenergetycznej minimum 10,0 m, minimum 2,0 m, “d uziemienia sJu”a linii 
elektroenergetycznej oraz 20,0 m “d sJu”a, w ”rzy”adku k“nieczn“`ci krzyw“wania gaz“ciągu 

z istniejącymi na”“wietrznymi liniami elektr“energetycznymi; 
4) warunki ochrony: 

a) teren ”“J“w“ny w obszarze Natura 2000 (SOO PLH320019), “b“wiązują ustalenia “kre`l“ne w § 15, 

b) teren ”“J“w“ny w “tulinie WPN, “b“wiązują ustalenia “kre`l“ne w § 15, 

c) czę`ć terenu wskazana na rysunku ”lanu “bjęta jest strefami “granicz“nej “chr“ny k“nserwat“r-

skiej stanowisk archeologicznych W III, dla których “b“wiązują ustalenia “kre`l“ne w § 18, 

d) na czę`ci terenu “znacz“nej symb“lem GŁ09ł2 wymóg zach“wania cenneg“ siedliska, wymóg 
trans”lantacji ”Jatów r“`linn“`ci wraz warstwą ur“dzajną gleby, ”race d“”uszczalne wyJącznie 
poza okresem wegetacyjnym (X-III). 

§ 28. Śla terenów: TTŁGŁ10 o powierzchni 1,5095 ha, TT.G.11 o powierzchni 1,9486 ha ustala się: 

1) przeznaczenie terenu: 

a) przeznaczenie terenu zgodnie z ustaleniami dla kateg“rii terenów technicznych “kre`l“nymi w § 19, 
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b) lokalizacja korytarza technicznego dla lokalizacji: 

- gaz“ciągu wys“kieg“ ci`nienia o `rednicy ŚN 300 mm, 
- gaz“ciągu wys“kieg“ ci`nienia o `rednicy d“ ŚN 1000 mm i ci`nieniu PN d“ 10,0 MPa, wraz 

z kablem `wiatJ“w“d“wym dla “bsJugi gaz“ciągu, 
- linii elektroenergetycznych 110 kV, 

- innych sieci, “biektów i urządzeL infrastruktury technicznej, w tym w szczególn“`ci magi-

stralnej sieci w“d“ciąg“wej, ”“d warunkiem nie“graniczania m“wliw“`ci l“kalizacji gaz“cią-
gów i linii elektroenergetycznych; 

c) teren, w czę`ci niewyk“rzystanej dla celów l“kalizacji sieci infrastruktury technicznej ”rzeznacza 
się na cele zg“dne z d“tychczas“wym uwytk“waniem, 

d) teren w granicach ”asa m“ntaw“weg“ czas“w“ wyk“rzystany dla celów inwestycji, ”“ zak“L-
czeniu bud“wy ”rzeznacza się d“ rekultywacji i dalszego wykorzystania zgodne z dotychczaso-

wym uwytk“waniem; 
2) zasady i warunki ”arcelacji terenu: d“”uszcza się ”“dziaJ terenu w celu wydzielenia pasa terenu dla 

l“kalizacji ”“szczególnych sieci infrastruktury technicznej ”“d warunkiem za”ewnienia d“stę”n“`ci do 

”“z“staJych sieci “raz dla uwytk“wników terenów sąsiednich; 
3) s”“sób zabud“wy i zagospodarowania terenu: 

a) ustala się zakaz l“kaliz“wania wszelkiej staJej i tymczasowej zabudowy, 

b) na czę`ci terenu “znacz“nej symb“lem GŁ10ł1 ustala sie wymóg za”ewnienia m“wliw“`ci ”rze-

jazdu, 

c) na czę`ci terenu “znacz“nej symb“lem GŁ10ł2 i G.11/3 dopuszcza sie zagospodarowanie terenu 

“gr“dów ”rzyd“m“wych, bez ”rawa l“kaliz“wania zabud“wy, 
d) ”“nad gaz“ciągiem “raz w strefie k“ntr“l“wanej d“”uszcza się zakJadanie ”rzejazdów; 

4) warunki ochrony: 

a) teren ”“J“w“ny w obszarze Natura 2000 (SOO-PLH 320019), “b“wiązują ustalenia “kre`l“ne w § 15, 

b) czę`ć terenu “znacz“na symb“lem GŁ11ł1 i GŁ11ł4 ”“J“w“na w granicach WPN, “b“wiązują 
ustalenia “kre`l“ne w § 15, 

c) czę`ć terenu “znacz“na symb“lem GŁ11ł2 i GŁ11ł5 ”“J“w“na w granicach cennego siedliska, 

ustala się wymóg trans”lantacji ”Jatów r“`linn“`ci wraz warstwą ur“dzajną gleby, ”race d“”usz-

czalne wyJącznie ”“za “kresem wegetacyjnym (X-III), 

d) w czę`ci wskazanej na rysunku ”lanu teren TTŁGŁ11 ”“J“w“ny jest w granicach Zbiornika wyspy 

Wolin - GZWP nr 102, “b“wiązują ustalenia “kre`l“ne w § 15. 

§ 29. Śla terenów: TTŁGŁ12 o powierzchni 4,2110 ha, TT.G.13 o powierzchni 0,2355 ha, TT.G.14 

o powierzchni 12,9200 ha, ustala się: 

1) przeznaczenie terenu: 

a) przeznaczenie terenu zgodnie z ustaleniami dla kateg“rii terenów technicznych “kre`l“nymi w § 19, 

b) lokalizacja korytarza technicznego dla lokalizacji: 

- gaz“ciągu wys“kieg“ ci`nienia o `rednicy ŚN 300 mm, 
- gaz“ciągu wys“kieg“ ci`nienia o `rednicy d“ ŚN 1000 mm i ci`nieniu PN d“ 10,0 MPa, wraz 

z kablem `wiatJ“w“d“wym dla “bsJugi gaz“ciągu, 
- linii elektroenergetycznych 110 kV, 

- innych sieci, “biektów i urządzeL infrastruktury technicznej, w tym w szczególn“`ci magi-

stralnej sieci w“d“ciąg“wej, ”“d warunkiem nie“graniczania m“wliw“`ci l“kalizacji gaz“cią-
gów i linii elektroenergetycznych; 

c) teren, w czę`ci niewyk“rzystanej dla celów l“kalizacji sieci infrastruktury technicznej ”rzeznacza 
się na cele zg“dne z dotychczasowym uwytk“waniem, 

d) teren w granicach ”asa m“ntaw“weg“ czas“w“ wyk“rzystany dla celów inwestycji, ”“ zak“L-
czeniu bud“wy ”rzeznacza się d“ rekultywacji i dalszego wykorzystania zgodne z dotychczaso-

wym uwytk“waniem; 
2) zasady i warunki parcelacji terenu: d“”uszcza się ”“dziaJ terenu w celu wydzielenia pasa terenu dla 

l“kalizacji ”“szczególnych sieci infrastruktury technicznej ”“d warunkiem za”ewnienia d“stę”n“`ci d“ 
”“z“staJych sieci “raz dla uwytk“wników terenów sąsiednich; 

3) s”“sób zabud“wy i zagospodarowania terenu: 

a) ustala się zakaz l“kaliz“wania wszelkiej staJej i tymczasowej zabudowy, 

b) na czę`ci terenu “znacz“nej symb“lem GŁ12ł2, niewyk“rzystanej dla celów l“kalizacji gaz“ciągu 
d“”uszcza się zag“s”“dar“wanie dla ”“trzeb funkcji mieszkani“wej, bez m“wliw“`ci l“kalizacji 
nowej zabudowy, 

c) ”“nad gaz“ciągiem i w strefie k“ntr“l“wanej d“”uszcza się zakJadanie ”rzejazdów, 
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d) na czę`ci terenu “znacz“nej symb“lem GŁ12ł3 ustala sie wymóg za”ewnienia m“wliw“`ci ”rze-

jazdu; 

4) warunki ochrony: 

a) teren ”“J“wony w obszarze Natura 2000 (SOO-PLH 320019), “b“wiązują ustalenia “kre`l“ne w § 15, 

b) teren, w czę`ci “znacz“nej symb“lem TTŁGŁ14 ”“J“w“ny jest w granicach WPN, “b“wiązują usta-

lenia “kre`l“ne w § 15, 

c) czę`ć terenu “znacz“na symb“lem GŁ12ł1 i G.13/1 ”“J“w“na w granicach cennego siedliska, 

ustala się wymóg trans”lantacji ”Jatów r“`linn“`ci wraz warstwą ur“dzajną gleby, ”race d“”usz-

czalne wyJącznie ”“za “kresem wegetacyjnym (X-III), 

d) czę`ć terenu “znacz“na symb“lem GŁ14ł1 “bejmuje siedlisk“ kwa`ne buczyny, ustala się zakaz 
naruszania powierzchni siedliska podczas prac ziemnych, 

e) na terenie TT.G.14, w “brębie sucheg“ wrz“s“wiska, wymóg zebrania i ”“n“wneg“ r“zJ“wenia 
warstwy ur“dzajnej zawierającej f“rmy ”rzetrwalnik“we r“`lin budujących siedlisk“, w miejscach 

k“niecznych wycinek krzewów jaJ“wca wymóg w”r“wadzenia nasadzeL rek“m”ensujących w sto-

sunku 1:2, 

f) czę`ć terenu “znacz“neg“ symb“lem TTŁGŁ12 wskazana na rysunku ”lanu “bjęta jest strefami 
ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych W III, dla których “b“wiązują 
ustalenia “kre`l“ne w § 18, 

g) teren TTŁGŁ14 ”“J“w“ny jest w granicach Zbiornika wyspy Wolin - GZWP nr 102, “b“wiązują usta-

lenia “kre`l“ne w § 15. 

§ 30. Śla terenów: 01ŁGŁKŚŁS o powierzchni 0,6904 ha i 02.G.KD.S o powierzchni 0,2559 ha, usta-

la się: 

1) przeznaczenie terenu: 

a) przeznaczenie terenu zgodnie z ustaleniami dla kateg“rii terenów k“munikacji dr“g“wej “kre`lo-

nymi w § 21, 

b) dr“ga eks”res“wa kateg“rii kraj“wej, szer“k“`ć w liniach r“zgraniczających zmienna 35,0 do 

60,0 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

c) dr“ga eks”res“wa kateg“rii kraj“wej, szer“k“`ć w liniach r“zgraniczających zmienna 35,0 d“ 
60,0 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

- gaz“ciągu wys“kieg“ ci`nienia o `rednicy ŚN 300 mm, 
- gaz“ciągu wys“kieg“ ci`nienia o `rednicy d“ ŚN 1000 mm i ci`nieniu PN d“ 10,0 MPa, wraz 

z kablem `wiatJ“w“d“wym dla “bsJugi gaz“ciągu, 
- linii elektroenergetycznych 110 kV, 

- innych sieci, “biektów i urządzeL infrastruktury technicznej, w tym w szczególn“`ci magi-

stralnej sieci w“d“ciąg“wej, ”“d warunkiem nie“graniczania m“wliw“`ci l“kalizacji gaz“cią-
gów i linii elektroenergetycznych; 

d) ”rzekr“czenie dr“gi ”rzez sieci infrastruktury technicznej, za wyjątkiem linii elektr“energetycz-

nych 110 kV, d“”uszczalne jest wyJącznie met“dą bezwyk“”“wą; 
2) warunki ochrony: 

a) teren ”“J“w“ny w “bszarze Natura 2000 (SOO PLH320019 “raz OSO PLB320002), “b“wiązują 
ustalenia “kre`l“ne w § 15. 

b) w czę`ci wskazanej na rysunku ”lanu teren 02ŁGŁKŚŁS ”“J“w“ny jest w granicach Zbiornika wy-

spy Wolin - GZWP nr 102, “b“wiązują ustalenia “kre`l“ne w § 15. 

§ 31. Śla terenów: 03ŁGŁKŚŁź o powierzchni 1,2272 ha, 04.G.KD.Z o powierzchni 0,8631 ha ustala się: 

1) przeznaczenie terenu: 

a) przeznaczenie terenu zgodnie z ustaleniami dla kateg“rii terenów k“munikacji dr“g“wej “kre`lo-

nymi w § 21, 

b) ulica zbiorcza kategorii powiatowej (ul. Nadbrzewna), szer“k“`ć w liniach r“zgraniczających 
zmienna 15,0 do 20,0 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

c) wymóg zach“wania i uzu”eJnieL alej“weg“ zadrzewienia ”rzyuliczneg“, 
d) lokalizacja sieci uzbr“jenia ”“dziemneg“, w“d“ciąg“wej, kanalizacyjnej, gaz“wej, elektr“energe-

tycznej i telek“munikacyjnej dla ”“trzeb “bsJugi miejsc“w“`ci źalesie, Wick“, Wa”nica, Lubin 

i Trzciągowo, 

e) wzdJuw dr“gi l“kalizacja k“rytarza techniczneg“ dla ”“trzeb: 
- gaz“ciągu wys“kieg“ ci`nienia o `rednicy ŚN 300 mm, 
- gaz“ciągu wys“kieg“ ci`nienia o `rednicy d“ ŚN 1000 mm i ci`nieniu PN d“ 10,0 MPa, wraz 

z kablem `wiatJ“w“d“wym dla “bsJugi gaz“ciągu, 
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- linii elektroenergetycznych 110 kV, 

- innych sieci, “biektów i urządzeL infrastruktury technicznej, w tym w szczególn“`ci magi-

stralnej sieci w“d“ciąg“wej, ”“d warunkiem nie“graniczania m“wliw“`ci l“kalizacji gaz“cią-
gów i linii elektroenergetycznych; 

2) warunki ochrony: 

a) teren ”“J“w“ny w obszarze Natura 2000 (SOO PLH320019 “raz OSO PLB320002), “b“wiązują 
ustalenia “kre`l“ne w § 15, 

b) teren ”“J“w“ny w “tulinie WPN, “b“wiązują ustalenia “kre`l“ne w § 15, 

c) “bszar naraw“ny na niebez”ieczeLstw“ ”“w“dzi, “b“wiązują ustalenia “kre`l“ne w § 16, 

d) teren ”“J“w“ny w granicach ”asa nadbrzewneg“ (techniczneg“ i “chr“nneg“), “b“wiązują ustale-

nia “kre`l“ne w § 17, 

e) w czę`ci wskazanej na rysunku ”lanu teren ”“J“w“ny jest w granicach Zbiornika wyspy Wolin - 

GZWP nr 102, “b“wiązują ustalenia “kre`l“ne w § 15. 

§ 32. Dla terenu 05.G.KD.D o powierzchni 0,0971 ha ustala się: 

1) przeznaczenie terenu: 

a) przeznaczenie terenu zgodnie z ustaleniami dla kateg“rii terenów k“munikacji dr“g“wej “kre`lo-

nymi w § 21, 

b) ulica d“jazd“wa kateg“rii gminnej, szer“k“`ć w liniach r“zgraniczających zmienna 10,0 d“ 20,0 m, 

zgodnie z rysunkiem ”lanu, zak“Lcz“na ”lacem manewr“wym z miejscami postojowymi, 

c) l“kalizacja sieci uzbr“jenia ”“dziemneg“, w“d“ciąg“wej, kanalizacyjnej, gaz“wej, elektr“energe-

tycznej i telekomunikacyjnej dla potrzeb “bsJugi miejsc“w“`ci Wick“, 
d) przekroczenie drogi przez korytarz techniczny dla potrzeb: 

- gaz“ciągu wys“kieg“ ci`nienia o `rednicy ŚN 300 mm, 
- gaz“ciągu wys“kieg“ ci`nienia o `rednicy d“ ŚN 1000 mm i ci`nieniu PN d“ 10,0 MPa, wraz 

z kablem `wiatJ“w“d“wym dla “bsJugi gaz“ciągu, 
- linii elektroenergetycznych 110 kV, 

- innych sieci, “biektów i urządzeL infrastruktury technicznej, w tym w szczególn“`ci magi-

stralnej sieci w“d“ciąg“wej, ”“d warunkiem nie“graniczania m“wliw“`ci l“kalizacji gaz“cią-
gów i linii elektroenergetycznych; 

2) warunki ochrony: 

a) teren ”“J“w“ny w “bszarze Natura 2000 (SOO PLH320019), “b“wiązują ustalenia “kre`l“ne w § 15, 

b) w czę`ci teren ”“J“w“ny w granicach ”asa “chr“nneg“ wybrzewa, “b“wiązują ustalenia “kre`l“ne 

w § 17, 

c) obszar naraw“ny na niebez”ieczeLstw“ ”“w“dzi, “b“wiązują ustalenia “kre`l“ne w § 16. 

§ 33. Dla terenu 06.G.KD.Z o powierzchni 0,0905 ha ustala się: 

1) przeznaczenie terenu: 

a) przeznaczenie terenu zgodnie z ustaleniami dla kateg“rii terenów k“munikacji dr“g“wej “kre`lo-

nymi w § 21, 

b) ulica zbiorcza kategorii powiatowej (ul. Nadbrzewna), szer“k“`ć w liniach r“zgraniczających zmien-

na 15,0 do 18,0 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

c) l“kalizacja sieci uzbr“jenia ”“dziemneg“, w“d“ciąg“wej, kanalizacyjnej, gaz“wej, elektroenerge-

tycznej i telek“munikacyjnej dla ”“trzeb “bsJugi miejsc“w“`ci źalesie, Wick“, Wa”nica, Lubin 

i Trzciągowo, 

d) przekroczenie drogi przez korytarz techniczny dla potrzeb: 

- gaz“ciągu wys“kieg“ ci`nienia o `rednicy ŚN 300 mm, 
- gaz“ciągu wys“kieg“ ci`nienia o `rednicy d“ ŚN 1000 mm i ci`nieniu PN d“ 10,0 MPa, wraz 

z kablem `wiatJ“w“d“wym dla “bsJugi gaz“ciągu, 
- linii elektroenergetycznych 110 kV, 

- innych sieci, “biektów i urządzeL infrastruktury technicznej, w tym w szczególn“`ci magi-

stralnej sieci w“d“ciąg“wej, ”“d warunkiem nie“graniczania m“wliw“`ci l“kalizacji gaz“cią-
gów i linii elektroenergetycznych; 

2) warunki ochrony: 

a) teren ”“J“w“ny w “bszarze Natura 2000 (SOO PLH320019), “b“wiązują ustalenia “kre`l“ne w § 15, 

b) teren ”“J“w“ny w otulinie WPN, “b“wiązują ustalenia “kre`l“ne w § 15, 

c) “bszar naraw“ny na niebez”ieczeLstw“ ”“w“dzi, “b“wiązują ustalenia “kre`l“ne w § 16. 
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§ 34. Dla terenu 07.G.KD.L o powierzchni 0,1607 ha ustala się: 

1) przeznaczenie terenu: 

a) przeznaczenie terenu zgodnie z ustaleniami dla kateg“rii terenów k“munikacji dr“g“wej “kre`lo-

nymi w § 21, 

b) ulica l“kalna kateg“rii gminnej, szer“k“`ć w liniach r“zgraniczających 15,0 m, 

c) l“kalizacja sieci uzbr“jenia ”“dziemneg“, w“d“ciąg“wej, kanalizacyjnej, gaz“wej, elektr“energe-

tycznej i telek“munikacyjnej dla ”“trzeb “bsJugi miejsc“w“`ci źalesie, Wick“, Wa”nica, Lubin 

i Trzciąg“w“, 
d) przekroczenie drogi przez korytarz techniczny dla potrzeb: 

- gaz“ciągu wys“kieg“ ci`nienia o `rednicy ŚN 300 mm, 
- gaz“ciągu wys“kieg“ ci`nienia o `rednicy d“ ŚN 1000 mm i ci`nieniu PN d“ 10,0 MPa, wraz 

z kablem `wiatJ“w“d“wym dla “bsJugi gaz“ciągu, 
- linii elektroenergetycznych 110 kV, 

- innych sieci, “biektów i urządzeL infrastruktury technicznej, w tym w szczególn“`ci magi-

stralnej sieci w“d“ciąg“wej, ”“d warunkiem nie“graniczania m“wliw“`ci l“kalizacji gaz“cią-
gów i linii elektroenergetycznych; 

2) warunki ochrony: 

a) teren ”“J“w“ny w “bszarze Natura 2000 (SOO PLH320019), “b“wiązują ustalenia “kre`l“ne w § 15, 

b) teren ”“J“w“ny w “tulinie WPN, “b“wiązują ustalenia “kre`l“ne w § 15. 

§ 35. Śla terenów: 08ŁGŁKŚŁŚ o powierzchni 0,1090 ha i 09.G.KD.D (ul. OkrągJa) o powierzchni 

0,3390 ha ustala się: 

1) przeznaczenie terenu: 

a) przeznaczenie terenu zgodnie z ustaleniami dla kateg“rii terenów k“munikacji dr“g“wej “kre`lo-

nymi w § 21, 

b) ulica d“jazd“wa kateg“rii gminnej, szer“k“`ć w liniach r“zgraniczających 10,0 m, 

c) l“kalizacja sieci uzbr“jenia ”“dziemneg“, w“d“ciąg“wej, kanalizacyjnej, gaz“wej, elektr“energe-

tycznej i telek“munikacyjnej dla ”“trzeb “bsJugi miejsc“w“`ci źalesie, Wick“, Wa”nica, Lubin 

i Trzciągowo, 

d) przekroczenie drogi przez korytarz techniczny dla potrzeb: 

- gaz“ciągu wys“kieg“ ci`nienia o `rednicy ŚN 300 mm, 
- gaz“ciągu wys“kieg“ ci`nienia o `rednicy d“ ŚN 1000 mm i ci`nieniu PN d“ 10,0 MPa, wraz 

z kablem `wiatJ“w“d“wym dla “bsJugi gaz“ciągu, 
- linii elektroenergetycznych 110 kV, 

- innych sieci, “biektów i urządzeL infrastruktury technicznej, w tym w szczególn“`ci magi-

stralnej sieci w“d“ciąg“wej, ”“d warunkiem nie“graniczania m“wliw“`ci lokalizacji gazocią-
gów i linii elektroenergetycznych; 

2) warunki ochrony: 

a) teren ”“J“w“ny w “bszarze Natura 2000 (SOO PLH320019), “b“wiązują ustalenia “kre`l“ne w § 15, 

b) teren ”“J“w“ny w “tulinie WPN, “b“wiązują ustalenia “kre`l“ne w § 15. 

§ 36. Dla terenu 10.G.KD.L (ul. Turkusowa) o powierzchni 0,1207 ha ustala się: 

1) przeznaczenie terenu: 

a) przeznaczenie terenu zgodnie z ustaleniami dla kateg“rii terenów k“munikacji dr“g“wej “kre`lo-

nymi w § 21, 

b) ulica l“kalna kateg“rii ”“wiat“wej, szer“k“`ć w liniach r“zgraniczających zmienna 15,0 d“ 18,0 m, 

zgodnie z rysunkiem planu, 

c) l“kalizacja sieci uzbr“jenia ”“dziemneg“, w“d“ciąg“wej, kanalizacyjnej, gaz“wej, elektr“energe-

tycznej i telekomunikacyjnej Zalesie, Wicko, Wapnica, Lubin i Trzciąg“w“, 
d) przekroczenie drogi przez korytarz techniczny dla potrzeb: 

- gaz“ciągu wys“kieg“ ci`nienia o `rednicy ŚN 300 mm, 
- gaz“ciągu wys“kieg“ ci`nienia o `rednicy d“ ŚN 1000 mm i ci`nieniu PN d“ 10,0 MPa, wraz 

z kablem `wiatJ“w“d“wym dla “bsJugi gaz“ciągu, 
- linii elektroenergetycznych 110 kV, 

- innych sieci, “biektów i urządzeL infrastruktury technicznej, w tym w szczególn“`ci magi-

stralnej sieci w“d“ciąg“wej, ”“d warunkiem nie“graniczania m“wliw“`ci l“kalizacji gaz“cią-
gów i linii elektroenergetycznych; 
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2) warunki ochrony: 

a) teren ”“J“w“ny w “bszarze Natura 2000 (SOO PLH320019), “b“wiązują ustalenia “kre`l“ne w § 15, 

b) teren ”“J“w“ny w “tulinie WPN, “b“wiązują ustalenia “kre`l“ne w § 15. 

ŚźIAI VI 

OCHRONA GRUNTÓW ROLNYCH I Lś_NYCH 

§ 37. Na cele niele`ne, w granicach niniejszeg“ ”lanu ”rzeznacza się: d“ trwaJeg“ wyJączenia 
0,3247 ha i d“ nietrwaJeg“ wyJączenia 2,4562 ha, gruntów le`nych Skarbu PaLstwa w zarządzie Lasów 
PaLstw“wych na cele nier“lnicze i niele`ne za zg“dą Ministra _r“d“wiska z dnia 19 maja 2011 r. znak: 

ZS-W-2120-65-2ł2011 “raz d“ trwaJeg“ wyJączenia 1,0488 ha i d“ “kres“weg“ wyJączenia 5,3477 ha, 

gruntów le`nych Skarbu PaLstwa ”“z“stających w trwaJym zarządzie W“liLskieg“ Parku Nar“d“weg“ na 
cele nierolnicze i niele`ne za zg“dą Ministra _r“d“wiska z dnia 16 czerwca 2011 r. znak: DOPpn-4102-

520/27467/11/wb. 

ŚźIAI V 

SKUTKI PRAWNE UCHWALENIA PLANU 

§ 38. Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

”rzestrzennym dla wszystkich terenów “bjętych niniejszym ”lanem ustala się stawkę ”r“cent“wą “”Jaty 
“d wzr“stu wart“`ci nieruch“m“`ci w wys“k“`ci 0%. 

§ 39. W czę`ci d“tyczącej “bszaru “bjęteg“ niniejszym ”lanem tracą m“c ustalenia miejsc“weg“ ”la-

nu zag“s”“dar“wania ”rzestrzenneg“ gminy Międzyzdr“je na terenie miejsc“w“`ci Wick“, uchwaJa 
Nr XXXI/302/05 Rady Miejskiej w Międzyzdr“jach z dnia 21 kwietnia 2005 r. 

ŚźIAI VI 

USTALśNIA KOKCOWś 

§ 40. Wyk“nanie uchwaJy ”“wierza się Burmistrz“wi Międzyzdr“jówŁ 

§ 41. UchwaJa wch“dzi w wycie ”“ u”Jywie 30 dni od daty jej ogJ“szenia w Śzienniku Urzęd“wym 
W“jewództwa źach“dni“”“m“rskieg“ i ”“dlega ”ublikacji na str“nie internet“wej Gminy Międzyzdr“jeŁ 

 

 

 

 

Przew“dniczący Rady 

 

Jan Magda 
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źaJącznik nr 1 

d“ uchwaJy Nr XII/108/11 

Rady Miejskiej w Międzyzdr“jach 

z dnia 28 czerwca 2011 r. 

 

 
  



Śziennik Urzęd“wy 

W“jewództwa źach“dni“”“m“rskieg“ Nr 97 ｦ 14143 ｦ Poz. 1776 

 

źaJącznik nr 2 

d“ uchwaJy Nr XII/108/11 

Rady Miejskiej w Międzyzdr“jach 

z dnia 28 czerwca 2011 r. 
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źaJącznik nr 3 

d“ uchwaJy Nr XII/108/11 

Rady Miejskiej w Międzyzdr“jach 

z dnia 28 czerwca 2011 r. 
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źaJącznik nr 4 

d“ uchwaJy Nr XII/108/11 

Rady Miejskiej w Międzyzdr“jach 

z dnia 28 czerwca 2011 r. 
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źaJącznik nr 5 

d“ uchwaJy Nr XII/108/11 

Rady Miejskiej w Międzyzdr“jach 

z dnia 28 czerwca 2011 r. 
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źaJącznik nr 6 

d“ uchwaJy Nr XII/108/11 

Rady Miejskiej w Międzyzdr“jach 

z dnia 28 czerwca 2011 r. 
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źaJącznik nr 7 

d“ uchwaJy Nr XII/108/11 

Rady Miejskiej w Międzyzdr“jach 

z dnia 28 czerwca 2011 r. 
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źaJącznik nr 8 

d“ uchwaJy Nr XII/108/11 

Rady Miejskiej w Międzyzdr“jach 

z dnia 28 czerwca 2011 r. 

 

 
 

 

 

 

źaJącznik nr 9 

d“ uchwaJy Nr XII/108/11 

Rady Miejskiej w Międzyzdr“jach 

z dnia 28 czerwca 2011 r. 
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