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UCHWAIA NR X/96/2011 

 RAŚY GMINY _WIŚWIN 

 z dnia 6 wrze`nia 2011 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

ｭZabudowa jednorodzinna Krosino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; z 2010 r. Nr 24, 

poz. 124, Nr 75, poz. 474 i Nr 106, poz. 675) Rada Gminy _widwin uchwala, co nastę”uje: 

RozdziaJ 1 

Prze”isy ogólne 

§ 1. 1. Zgodnie z uchwaJą Nr XXXI/241/2010 Rady Gminy _widwin z dnia 23 wrze`nia 2010 r. 

o ”rzystą”ieniu do s”orządzenia ”lanu, ”o stwierdzeniu zgodno`ci ze Studium uwarunkowaL i kierunków 
zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy _widwin ”rzyjętym uchwaJą Nr IV/21/2002 Rady Gminy _wid-

win z dnia 30 grudnia 2002 r. uchwala się miejscowy ”lan zagos”odarowania ”rzestrzennego ｭZabudowa 

jednorodzinna Krosinoｬ. 

2. Plan obejmuje obszar ”oJowony w czę`ci obrębu geodezyjnego Krosino, o Jącznej ”owierzchni 1,7613 ha. 

Granice ”lanu ”rzedstawione są na rysunku ”lanu. 

3. Integralną czę`cią uchwaJy są nastę”ujące zaJączniki: 

1) zaJącznik nr 1 - rysunek planu w skali 1: 500; 

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

ny _widwin z oznaczeniem granic obszaru objętego ”lanem miejscowym; 
3) zaJącznik nr 3 - rozstrzygnięcie Rady Gminy _widwin o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miej-

scowego planu zagospodarowania przestrzennego; 

4) zaJącznik nr 4 - rozstrzygnięcie Rady Gminy _widwin o sposobie realizacji zapisanych w planie inwe-

stycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych gminy, oraz zasadach ich 
finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych. 

§ 2. Plan, o którym mowa w § 1 okre`la: 

1) ”rzeznaczenie terenów; 
2) zasady ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego: wskauniki ”owierzchni zabudowy oraz ”owierzchni biolo-

gicznie czynnej, zasady ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu, w tym gabaryty 

obiektów oraz zasady i warunki ”odziaJu nieruchomo`ci; 
3) zasady ochrony przyrody i `rodowiska oraz dziedzictwa kulturowego i zabytków; 
4) zasady obsJugi w zakresie komunikacji i systemów infrastruktury technicznej; 
5) s”osób tymczasowego zagos”odarowania, urządzania i uwytkowania terenów; 
6) stawki ”rocentowe na ”odstawie których ustala się o”Jatę za wzrost warto`ci nieruchomo`ci w związ-

ku z uchwaleniem planu miejscowego. 

§ 3. Na rysunku ”lanu obowiązującymi ustaleniami ”lanu są nastę”ujące oznaczenia graficzne: 

1) granice obszaru objętego ”lanem; 
2) linie rozgraniczające tereny o równym ”rzeznaczeniu lub równych zasadach zagos”odarowania; 
3) nieprzekraczalne linie zabudowy; 

4) granice ochrony stanowisk archeologicznych; 

5) oznaczenia cyfrowo-literowe terenów, gdzie cyfry oznaczają numer kolejny wyodrębnionego terenu, 
a oznaczenia literowe oznaczają ”rzeznaczenie terenu: 
a) MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

b) MN/u - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z do”uszczeniem budowy obiektu usJu-

gowego o ”owierzchni do 50% ”owierzchni caJkowitej wszystkich budynków, 
c) RM - tereny zabudowy zagrodowej, 

d) KDW - tereny dróg wewnętrznych, 
e) Kpr - `ciewka ”ieszo-rowerowa. 
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6) w granicach jednego wyodrębnionego obszaru do”uszcza się sytuowanie funkcji jednorodnych lub 
mieszanych ustalonych w ”lanie, ”rzy czym funkcja o”isana jako ”ierwsza jest funkcją ”referowaną, 
funkcja druga jest funkcją do”uszczalną równorzędną. 

§ 4. Ilekroć w uchwale mowa jest o: 

1) zabudowie jednorodzinnej - oznacza to zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w rozumieniu prawa 

budowlanego, tj. budynek mieszkalny z do”uszczeniem realizacji dwóch lokali mieszkalnych, lub ”rze-

znaczenia do 30% ”owierzchni caJkowitej budynku na lokal uwytkowy, oraz budynki: garawowy 

i gos”odarczy sJuwący zas”okojeniu ”otrzeb mieszkaLców; 
2) powierzchni zabudowy - oznacza to ”owierzchnię ”od budynkami ”o zewnętrznym obrysie `cian ze-

wnętrznych; do ”owierzchni zabudowy nie wlicza się ”owierzchni zewnętrznych schodów, ”ochylni, 
tarasów, wiat i zadaszeL oraz terenów utwardzonych; 

3) nieprzekraczalnej linii zabudowy - oznacza to linię ”oza którą nie mogą być usytuowane zewnętrzne 
`ciany budynku; 

4) drodze gminnej - oznacza to ogólnodostę”ną drogę wewnętrzną będącą wJasno`cią gminy, nie będą-
cą drogą ”ubliczną w rozumieniu ”rze”isów o drogach publicznych; 

§ 5. źasady obsJugi w zakresie systemów infrastruktury technicznej: 

1) zaopatrzenie w wodę: 
a) rozbudowa systemu istniejącej sieci wodociągowej, `rednice od 50 do 150, 

b) niezalewnie od zasilania z sieci wodociągowej, w sytuacjach awaryjnych nalewy za”ewnić dosta-

wę wody zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami; 

2) od”rowadzenie `cieków do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej ”o”rzez rozbudowę systemu; `redni-

ce od 160 do 200, 

3) zaopatrzenie w gaz rozbudowa istniejącej sieci gazociągu `redniego ci`nienia `rednice do ŚN 300, 
4) zaopatrzenie w energię elektryczną zasilanie siecią kablową nn z istniejącej linii elektroenergetycznej; 
5) od”rowadzenie wód o”adowych do ziemi; 

6) do”uszcza się ”rzebudowę i rozbudowę istniejących sieci uzbrojenia technicznego sJuwących zas”oka-

janiu ”otrzeb ludno`ci zgodnie z ”rogramami dotyczącymi ”oszczególnych systemów, oraz budowę 
nowych systemów - między innymi sieci telekomunikacyjnych w tym regionalnych sieci szerokopa-

smowych; 

§ 6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: na rysunku ”lanu na terenie 2.MN wska-

zano strefę WIII ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowiska archeologicznego, ”olegającej na 
prowadzeniu interwencyjnych badaL archeologicznych w przypadku podejmowania prac ziemnych, na 

których obowiązuje: 

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

`ciwym organem do s”raw ochrony zabytków; 
b) przeprowadzenie archeologicznych badaL ratunkowych na zasadach okre`lonych ”rze”isami szcze-

gólnymi dotyczącymi ochrony zabytków; 

§ 7. S”osób tymczasowego zagos”odarowania, urządzania i uwytkowania terenów: zabrania się wzno-

szenia tymczasowych budynków i budowli za wyjątkiem obiektów za”lecza ”lacu budowy. 

RozdziaJ 2 

Przeznaczenie terenów oraz s”osób ich zagos”odarowania i zabudowy 

§ 8. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku ”lanu symbolami 1.MN i 2.MN, dla których ustala się: 

1) przeznaczenie: zabudowa jednorodzinna; 

2) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu: 
a) nie”rzekraczalne linie zabudowy od dróg gminnych okre`lono na rysunku ”lanu, 
b) ”owierzchnia zabudowy nie więcej niw 40% w stosunku do ”owierzchni dziaJki budowlanej, 

c) ”owierzchnia biologicznie czynna nie mniej niw 50% w stosunku do ”owierzchni dziaJki budowlanej, 
d) wysoko`ć budynków: do dwóch kondygnacji, nie więcej niw 10,0 m, 

e) geometria dachów: dachy s”adziste o nachyleniu ”oJaci dachowych 30 - 50 stopni 

3) zasady i warunki ”odziaJu: utrzymuje się dotychczasowe granice nieruchomo`ci, 
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4) zasady obsJugi w zakresie komunikacji: 

a) zjazdy z dróg wewnętrznych 5.KŚW i 6.KDW, oraz z dróg gminnych, ”rzylegających do terenu 
objętego ”lanem; 

b) na terenie dziaJki budowlanej nalewy za”ewnić nie mniej niw 2 stanowiska dla samochodów miesz-
kaLców (w tym garaw), 

5) zasady obsJugi w zakresie systemów infrastruktury technicznej wedJug § 5 

6) szczególne zasady zagos”odarowania terenu: 
a) do”uszcza się sytuowanie budynków na granicach nieruchomo`ci (zabudowa bliuniacza), 
b) na terenie 2.MN wyznaczono strefę ochrony stanowiska archeologicznego w obszarze której 

obowiązują ustalenia § 6; 

7) stawka jednorazowej o”Jaty za wzrost warto`ci nieruchomo`ci - 0%. 

§ 9. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku ”lanu symbolem 3.MN/u, dla którego ustala się: 

1) przeznaczenie: 

a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z do”uszczeniem usJug o ”owierzchni uwytkowej do 400 m² 
jako lokal wbudowany, lub dobudowany do budynku mieszkalnego, lub jako budynek wolnostojący, 

b) zabudowa jednorodzinna - w ”rzy”adku ”odziaJu terenu na dziaJki budowlane; 
2) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu: 

a) linie zabudowy nie”rzekraczalne: okre`lono na rysunku ”lanu; 
b) powierzchnia zabudowy: 

- dla funkcji mieszkalno-usJugowej nie więcej niw 60% w stosunku do ”owierzchni dziaJki bu-

dowlanej, 

- dla funkcji mieszkalnej nie więcej niw 35% w stosunku do ”owierzchni dziaJki budowlanej, 
c) powierzchnia biologicznie czynna: 

- dla funkcji mieszkalno-usJugowej nie mniej niw 30% w stosunku do ”owierzchni dziaJki bu-

dowlanej, 

- dla funkcji mieszkalnej nie mniej niw 50% w stosunku do ”owierzchni dziaJki budowlanej, 
d) wysoko`ć budynków - do dwóch kondygnacji, nie więcej niw 10,0 m, 

e) geometria dachów: 
- dla funkcji usJugowej do”uszcza się dachy ”Jaskie oraz s”adziste o nachyleniu ”oJaci do 45 sto”ni; 
- dla funkcji mieszkalno-usJugowej oraz mieszkalnej dachy s”adziste o nachyleniu ”oJaci 25-50 

stopni; 

3) zasady i warunki ”odziaJu: 
a) dopuszcza się ”odziaJ terenu na dziaJki zabudowy jednorodzinnej, ”od warunkiem, we kawda nowa 

nieruchomo`ć będzie ”osiadaJa bez”o`redni dojazd z drogi gminnej, a takwe będzie za”ewnione 
doprowadzenie wszystkich sieci uzbrojenia technicznego, 

b) minimalna powierzchnia dziaJki - 1000 m², 
c) minimalna szeroko`ć frontu dziaJki - 25 m, 

d) granice dziaJek ”rosto”adJe lub równolegJe do drogi gminnej, z tolerancją 15 sto”ni; 
4) zasady obsJugi w zakresie komunikacji: 

a) zjazdy z drogi gminnej, ”rzylegającej do terenu objętego ”lanem, 
b) liczba miejsc ”ostojowych na terenie dziaJki zabudowy jednorodzinnej nie mniej niw 2 stanowiska 

dla samochodów mieszkaLców (w tym garaw), 
c) liczba miejsc postojowych dla zabudowy mieszkalno-usJugowej: nie mniej niw 2 stanowiska dla 

samochodów mieszkaLców (w tym garaw), oraz dla zakJadu usJugowego co najmniej 1 stanowi-

sko na 5 osób zatrudnionych i co najmniej 1 stanowisko na 50 m² ”owierzchni usJugowej (w tym 

dla ”ojazdów osób nie”eJnos”rawnych), 
d) plac gospodarczy i ”arking związany z obiektem usJugowym nalewy izolować zielenią (w tym ga-

tunkami zimozielonymi) od strony zabudowy mieszkaniowej; 

5) zasady obsJugi w zakresie systemów infrastruktury technicznej wedJug § 5; 

6) stawka jednorazowej o”Jaty za wzrost warto`ci nieruchomo`ci - 10%. 

§ 10. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku ”lanu symbolem 4.RM/MN, dla którego ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: teren na ”owiększenie ”rzylegJej nieruchomo`ci zabudowanej zabudową mieszkalno-

gos”odarczą; 
2) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: powierzchnia biolo-

gicznie czynna nie mniej niw 80% w stosunku do powierzchni terenu; 
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3) zasady obsJugi w zakresie komunikacji: dostę” z nieruchomo`ci ”rzylegającej do terenu; mowliwo`ć 
wykonania dodatkowego zjazdu z drogi gminnej; 

4) zasady obsJugi w zakresie systemów infrastruktury technicznej wedJug § 5; 

5) szczególne zasady zagos”odarowania terenu: wyklucza się mowliwo`ć zabudowy za wyjątkiem ele-

mentów maJej architektury w rozumieniu ”rze”isów odrębnych; 
6) stawka jednorazowej o”Jaty za wzrost warto`ci nieruchomo`ci - 0%. 

§ 11. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku ”lanu symbolami 5.KŚW i 6.KŚW, dla których 
ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: teren komunikacji wewnętrznej; 
2) parametry i wskauniki zagos”odarowania terenu: 

a) szeroko`ć w liniach rozgraniczających 6,0 m - z zakoLczeniem ”lacami zawrotowymi, 
b) nawierzchnia uszlachetniona lub utwardzona - przepuszczalna; 

3) szczególne zasady zagos”odarowania terenu: w liniach rozgraniczających do”uszcza się ”rowadzenie 
sieci infrastruktury technicznej z uwzględnieniem ustaleL § 5; 

4) stawka o”Jaty za wzrost warto`ci nieruchomo`ci - 0%. 

§ 12. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku ”lanu symbolem 7.K”r, dla którego ustala się 

1) ”rzeznaczenie: `ciewka ”ieszo-rowerowa; 

2) parametry i wskauniki zagos”odarowania terenu: 
a) szeroko`ć w liniach rozgraniczających 2,0 m, 

b) nawierzchnia uszlachetniona; 

3) szczególne zasady zagos”odarowania terenu: w liniach rozgraniczających do”uszcza się ”rowadzenie 
sieci infrastruktury technicznej z uwzględnieniem ustaleL § 5; 

4) stawka o”Jaty za wzrost warto`ci nieruchomo`ci - 0% 

RozdziaJ 3 

Prze”isy koLcowe 

§ 13. 1. Przeznacza się na cele nierolnicze i niele`ne grunty rolne o Jącznej ”owierzchni 1,7613 ha, 

w tym: klasy IV - 1,0697 ha i klasy III - 0,6916 ha za zgodą Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi - 

GZ.tr.057-602-228/11 z dnia 22 czerwca 2011 r. 

§ 14. Wykonanie niniejszej uchwaJy ”owierza się Wójtowi Gminy _widwin. 

§ 15. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 30 dni od dnia jej ogJoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa źachodnio”omorskiego i ”odlega ”ublikacji na stronie internetowej Urzędu Gminy _widwin. 

 

 Przewodniczący Rady Gminy  
 

Krzysztof Kaszuba 
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ZaJącznik nr 1 

do uchwaJy Nr X/96/2011 

Rady Gminy _widwin 

z dnia 6 wrze`nia 2011 r. 
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ZaJącznik nr 2 

do uchwaJy Nr X/96/2011 

Rady Gminy _widwin 

z dnia 6 wrze`nia 2011 r. 
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ZaJącznik nr 3 

do uchwaJy Nr X/96/2011 

Rady Gminy _widwin 

z dnia 6 wrze`nia 2011 r. 

Rozstrzygnięcie Rady Gminy _widwin o s”osobie roz”atrzenia nieuwzględnionych uwag 
wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

ｭZabudowa jednorodzinna Krosinoｬ 

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

nym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z ”óuniejszymi zmianami) w związku z brakiem uwag do projektu planu wy-

Jowonego wraz z ”rognozą oddziaJywania na `rodowisko do ”ublicznego wglądu w dniach od 27 czerwca 

do 18 lipca 2011 r. - Rada Gminy _widwin nie rozstrzyga o s”osobie roz”atrzenia nieuwzględnionych 
uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

 

 

ZaJącznik nr 4 

do uchwaJy Nr X/96/2011 

Rady Gminy _widwin 

z dnia 6 wrze`nia 2011 r. 

Rozstrzygnięcie Rady Gminy _widwin o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji 

z zakresu infrastruktury technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych gminy, 
oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych 

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

nym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z ”óuniejszymi zmianami Rada Gminy _widwin rozstrzyga, co nastę”uje: 
Nie rozstrzyga się o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicz-

nej, które nalewą do zadaL wJasnych gminy, oraz o zasadach ich finansowania zgodnie z przepisami 

o finansach publicznych z uwagi na to, we ustalenia miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego 
ｭZabudowa jednorodzinna Krosinoｬ nie ”rzewidują inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej nalewą-
cych do zadaL wJasnych gminy i finansowanych ze `rodków ”ublicznych. 
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UCHWAIA NR XII/89/11 

 RADY MIEJSKIEJ W SIANOWIE 

 z dnia 31 sierpnia 2011 r. 

uchylająca uchwaJę w s”rawie bonifikaty od o”Jaty z tytuJu ”rzeksztaJcenia ”rawa uwytkowania 
wieczystego w ”rawo wJasno`ci nieruchomo`ciŁ 

Na podstawie art. 4 ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ”rzeksztaJceniu ”rawa uwytkowa-

nia wieczystego w ”rawo wJasno`ci (Dz. U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1459; z 2007 r. Nr 191, poz. 1371; 

z 2009 r. Nr 206, poz. 1590) uchwala się, co nastę”uje: 

§ 1. Traci moc uchwaJa Nr LIX/32/10 Rady Miejskiej w Sianowie z 26 lipca 2010 r. w sprawie boni-

fikaty od o”Jaty z tytuJu ”rzeksztaJcenia ”rawa uwytkowania wieczystego w ”rawo wJasno`ci nierucho-

mo`ci (Śz. Urz. Woj. źach. Nr 91, poz. 1669). 

§ 2. Wykonanie uchwaJy ”owierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Sianów. 

§ 3. UchwaJa niniejsza wchodzi w wycie ”o u”Jywie 14 dni od dnia ogJoszenia w Śzienniku Urzędo-

wym Województwa źachodnio”omorskiego. 

 

 

 

 

Przewodnicząca Rady 

 

Joanna CzerwiLska 
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