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UCHWA$A"NR"XXXVII/351/08
Rady"Mieskiej"w"Wolinie
z"dnia"22"grudnia"2008"r.

w"sprawie"uchwalenia"miejscowego"planu"zagospodarowania"przestrzennego"terenu"po(o*onego"
w"obr&bie"geodezyjnym"Wise(ka,"gmina"Wolin.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz!dzie gminnym ;Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591 z pó*n. zm., Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 
poz. 1806, Nr 153 poz. 1271, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162 poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102 
poz. 1055 i Nr 116 poz. 1203= z 2005 r. Dz. U. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457= Dz. U. z 2006 r. Nr 17, 
poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173 poz. 1218<, art. 20 
ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ;Dz. U. z 2003 r. 
Nr 80 poz. 717 z pó*n. zm. Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41i Nr 141, poz. 1492= Dz. U. z 2005 r. Nr 113 poz. 954
i Nr 130 poz. 1087= Dz. U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635= Dz. U. z 2007 r. Nr 127 poz. 880< Rada 
Miejska w Wolinie uchwala, co nast"puje:

Rozdzia("I
Zakres"regulacji

§1." 1. Zgodnie z uchwa$! Rady Miejskiej w Wolinie Nr XLI/438/06 z dnia 26 pa*dziernika 2006 r. 
w sprawie przyst!pienia do sporz!dzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego po 
stwierdzeniu zgodno#ci ustale' niniejszej uchwa$y ze studium uwarunkowa' i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego gminy Wolin zatwierdzonego uchwa$! Rady Miejskiej w Wolinie Nr XL/418/06 z dnia 
20 pa*dziernika 2006r uchwala si" miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu po$o%onego 
w obr"bie geodezyjnym Wise$ka, gmina Wolin.

2. Plan miejscowy obejmuje obszar o powierzchni 17,52 ha, którego granice oznaczone s! na za$!czniku 
gra) cznym Nr 1.

3. Przedmiotem planu miejscowego s! tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy 
letniskowej, tereny wód powierzchniowych, tereny nadbrze%ne, lasy, tereny infrastruktury technicznej 
i komunikacji.

4. Integralnymi cz"#ciami uchwa$y s!:
1< za$!cznik nr 1 - rysunek planu miejscowego w skali 1: 1000=
2< za$!cznik nr 2 � wyrys ze studium uwarunkowa' i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Wolin=
3< za$!cznik nr 3 - rozstrzygni"cie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu=
4< za$!cznik nr 4 - rozstrzygni"cie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infra-

struktury technicznej, które nale%! do zada' w$asnych Gminy oraz o zasadach ich ) nansowania zgodnie 
z przepisami o ) nansach publicznych. 

§2."Ilekro& w przepisach niniejszej uchwa$y jest mowa o:
1< planie - nale%y przez to rozumie& miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu po$o%onego 

w obr"bie geodezyjnym Wise$ka gmina Wolin, którego granice okre#lono na rysunku planu w skali 
1:1000 stanowi!cego za$!cznik nr 1 do uchwa$y=

2< terenie � nale%y przez to rozumie& obszar o okre#lonym przeznaczeniu, ograniczony liniami rozgrani-
czaj!cymi i oznaczony symbolem literowym i numerem wyró%niaj!cym go spo#ród innych terenów=

3< linii zabudowy nieprzekraczalnej - nale%y przez to rozumie& lini", któr! elementy zabudowy nie mog! 
przekracza& w przypadku realizacji nowej zabudowy, przebudowy, rozbudowy, nadbudowy budynków 
istniej!cych. Nie dotyczy urz!dze' infrastruktury technicznej i komunikacji zlokalizowanych na 
warunkach okre#lonych w przepisach szczególnych=

4< linii zabudowy obowi!zuj!cej � nale%y przez to rozumie& lini" posadowienia najdalej wysuni"tej 
kraw"dzi #ciany elewacji frontowej budynku mieszkalnego lub linie styczn! do najdalej wysuni"tej 
kraw"dzi #ciany elewacji frontowej budynku, któr! elementy zabudowy nie mog! przekracza& powy%ej 
odleg$o#ci dopuszczalnych wynosz!cych dla okapów i gzymsów nie wi"cej ni% 0,5 m, balkonów, galerii, 
werand, tarasów, gara%y lub schodów zewn"trznych � nie wi"cej ni% 2,5 m. Linia ta jest równie% lini! 
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nieprzekraczaln! zabudowy dla innych obiektów budowlanych. Nie dotyczy obiektów i urz!dze' infra-
struktury technicznej i komunikacji zlokalizowanych na warunkach okre#lonych w przepisach szcze-
gólnych=

5< urz!dzeniach infrastruktury technicznej � nale%y przez to rozumie& obiekty i urz!dzenia w rozumieniu 
przepisów szczególnych w tym stacje transformatorowe, przepompownie #cieków, zbiorniki na gaz 
o pojemno#ci do 20m3 oraz obiekty pr!dotwórcze na indywidualne potrzeby z wykluczeniem turbin 
wiatrowych=

6< zabudowie letniskowej- nale%y przez to rozumie& obiekty do czasowego lub ca$orocznego u%ytko-
wania dla celów rekreacyjnych, wypoczynkowych w tym hotele, pensjonaty, domy wypoczynkowe, 
domki rekreacyjne=

7< wysoko#ci zabudowy � nale%y przez to rozumie& wysoko#& budynku mierzon! od #redniej rz"dnej 
terenu w miejscu usytuowania budynku w stanie nienaruszonym robotami ziemnymi, do górnej 
kraw"dzi dachu ;gzymsu, attyki, kalenicy, punktu zbiegu po$aci dachu<=

8< ma$ej architekturze - nale%y przez to rozumie& obiekty ma$ej architektury w rozumieniu przepisów 
szczególnych oraz nawierzchnie utwardzone w obr"bie poszczególnych dzia$ek, tj. chodniki doj#cia, 
drogi dojazdowe i parkingi=

9< powierzchni zabudowy � nale%y przez to rozumie& sum" powierzchni zabudowy wszystkich obiektów 
kubaturowych zlokalizowanych na terenie inwestycji, liczonych po ich zewn"trznym obrysie murów=

10< dachu p$askim- nale%y przez to rozumie& dach o k!cie nachylenia po$aci dachowych do 150=
11< dachu spadzistym - nale%y przez to rozumie& dach o k!cie nachylenia po$aci dachowych w warto#ci 

okre#lonej w ustaleniach szczegó$owych.

§3."1. Obowi!zuj!cymi ustaleniami planu s! nast"puj!ce oznaczenia gra) czne rysunku planu:
1< przeznaczenie terenu oznaczone symbolem literowym lub literowym wraz z numerem wyró%niaj!cym 

go spo#ród innych terenów=
2< linie rozgraniczaj!ce tereny o ró%nym przeznaczeniu lub ró%nych zasadach zagospodarowania=
3< nieprzekraczalne i obowi!zuj!ce linie zabudowy wraz z odleg$o#ciami.

2. Oznaczone na rysunku planu przebiegi sieci infrastruktury technicznej obrazuj! stan w dniu wej#cia 
w %ycie niniejszej uchwa$y. Dopuszcza si" zmian" przebiegu sieci. 

3. Przebieg elementów liniowych nale%y okre#la& poprzez odczyt w osi linii.

Rozdzia("II
Ustalenia"ogólne

§4."1.Ustala si" nast"puj!ce przeznaczenia terenów:
1< MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej=
2< ML - tereny zabudowy letniskowej=
3< WS - tereny wód powierzchniowych #ródl!dowych=
4< ZI � tereny nadbrze%ne=
5< ZL� tereny lasów=
6< E - elektroenergetyka=
7< K - kanalizacja=
8< KDD, KDL - tereny dróg publicznych= 
9< KDW� tereny dróg wewn"trznych niepublicznych.

2. Tereny o tym samym przeznaczeniu, lecz ró%nych zasadach zagospodarowania zosta$y oznaczone 
dodatkowym symbolem cyfrowym.

§5."Ustalenia dotycz!ce zasad ochrony #rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego.

1. Ustala si" zakaz lokalizacji inwestycji zaliczanych zgodnie z przepisami szczególnymi jako mog!cych 
znacz!co oddzia$ywa& na #rodowisko oraz inwestycji pogarszaj!cych standard jako#ci #rodowiska 
rozumiany jako zakres wymaga' dotycz!cych ochrony #rodowiska w tym ochrony powietrza, wody, gleby 
lub ziemi, ochrony przed ha$asem, wibracjami lub polami elektromagnetycznymi okre#lonych w przepisach 
szczególnych. Zakaz nie dotyczy inwestycji celu publicznego oraz inwestycji dla których sporz!dzenie 
raportu oddzia$ywania na #rodowisko mo%e by& wymagane a przeprowadzona procedura oceny oddzia$y-
wania na #rodowisko wykaza$a brak niekorzystnego wp$ywu na #rodowisko i otoczenie. 
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2. Ustala si" zakaz lokalizacji uci!%liwych funkcji produkcyjnych oraz rzemios$a uci!%liwego.

3. Ustala si" zakaz lokalizowania stacji bazowych telefonii komórkowych.

4. Przed podj"ciem dzia$alno#ci inwestycyjnej zwi!zanej z prowadzeniem prac ziemnych ustala si" 
obowi!zek zdj"cia warstwy próchniczej z cz"#ci terenów przeznaczonych pod obiekty budowlane oraz 
powierzchnie utwardzone, a nast"pnie jej zagospodarowanie jako biologicznie czynnej, np.: u%ytkowanie 
rolnicze, ogrodnicze lub ziele' rekreacyjn! zwi!zan! z u%ytkowaniem terenu.

5. Ka%dy teren, w szczególno#ci drogi publiczne, na którym mo%e doj#& do zanieczyszczenia powierzchni 
substancjami ropopochodnymi lub innymi substancjami chemicznymi nale%y utwardzi& i skanalizowa&, 
a zanieczyszczenia winny by& zneutralizowane przed ich odprowadzeniem. Zakazuje si" odprowadzania 
zanieczyszcze' oraz zanieczyszczonych wód deszczowych do istniej!cych cieków oraz zbiornika Wise$ka.

6. Zakazuje si" zmiany naturalnego ukszta$towania terenu, stosunków wodnych. Dopuszcza si" 
wykorzystanie i przekszta$cenie elementów przyrodniczych wy$!cznie w takim zakresie w jakim jest to 
konieczne w zwi!zku z realizacj! konkretnej inwestycji dopuszczonej ustaleniami planu.

7. Na terenach w obr"bie Zbiornika Wód Podziemnych GZWP Nr 102 - wyspa Wolin wraz ze stref! 
ochronn! B obowi!zuje zakaz prowadzenia dzia$a' mog!cych doprowadzi& do ska%enia wód podziemnych. 
Obowi!zuj! nakazy, zakazy, dopuszczenia i ograniczenia wynikaj!ce z zatwierdzonej dokumentacji 
warunków hydrogeologicznych.

§"6. Ustalenia dotycz!ce uk$adu komunikacyjnego.

1. Oznaczenia klasy) kacji dróg oraz ci!gów komunikacji pieszej:
1< KDD1 � droga gminna klasy dojazdowej=
2< KDL2 - droga powiatowa klasy lokalnej=
3< KDW1, KDW2 � droga wewn"trzna niepubliczna.

2. Obowi!zuje zapewnienie niezb"dnej ilo#ci miejsc parkingowych na dzia$ce inwestora z zacho-
waniem wska*ników okre#lonych w ustaleniach szczegó$owych. Dopuszcza si" sytuowanie parkingów 
zatokowych przy jezdni bez wliczania ich liczby do przyj"tych wska*ników. 

3. Dopuszcza si" prowadzenie sieci infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczaj!cych dróg zgodnie 
z obowi!zuj!cymi przepisami oraz zgodnie z ustaleniami szczegó$owymi. 

§7. Ustalenia dotycz!ce zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury wspó$-
czesnej.

Strefa W III ograniczonej ochrony archeologicznej wyznaczona dla stanowiska archeologicznego AZP 
19-06/90 polegaj!ca na prowadzeniu interwencyjnych bada' archeologicznych w przypadku podejmo-
wania prac ziemnych. 

Obowi!zuj!ce rygory w stre) e �W.III.�: 
1< uzgadnianie i opiniowanie wszelkich poczyna' in%ynierskich, budowlanych i innych podejmowanych 

w obr"bie granic strefy ochrony stanowiska archeologicznego przez Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków=

2< w przypadku podj"cia decyzji o realizacji inwestycji obowi!zuje przeprowadzenie bada' ratunkowych 
na koszt Inwestora. W$a#ciciele, u%ytkownicy terenu i inwestorzy zobowi!zani s! do zawiadomienia 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o podj"ciu dzia$a' inwestycyjnych, remontowych lub innych 
zwi!zanych z robotami ziemnymi=

3< rozpocz"cie prac ziemnych zwi!zanych z realizacj! inwestycji uzale%nia si" od uzyskania stosownego 
zezwolenia od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Badania archeologiczne maj! charakter 
sezonowy, w okresie od maja do ko'ca wrze#nia=
Ewidencja stanowisk archeologicznych oraz zwi!zanych z nimi stref nie jest zbiorem zamkni"tym 

i w ka%dym wykopie mog! ujawni& si" nowe relikty, których odnalezienie wymaga powiadomienia 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków lub co najmniej Urz"du Miejskiego w Wolinie.

§8."Ustalenia dotycz!ce wymaga' wynikaj!cych z potrzeb kszta$towania przestrzeni publicznych.
W pasie dróg publicznych, zieleni publicznej:

1< dopuszcza si" umieszczanie urz!dze' infrastruktury technicznej oraz prowadzenie sieci infrastruktury 
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technicznej zgodnie z obowi!zuj!cymi przepisami=
2< ustala si" zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów handlowo us$ugowych.

§9. Ustalenia dotycz!ce granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegaj!cych 
ochronie, ustalonych na podstawie odr"bnych przepisów. 

Z uwagi na lokalizacje obszaru opracowania w s!siedztwie obszaru cennego przyrodniczo OC-5
 - Jezioro Wise$ka oraz w granicach projektowanego specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000
� Wolin i Uznam PLH 320019 obowi!zuj! nast"puj!ce zakazy:
1< zakaz zabijania, p$oszenia ptaków w odniesieniu do gatunków obj"tych ochron!, niszczenia ich 

l"gowisk, innych schronie' i miejsc rozrodu=
2< zakaz dokonywania zmian stosunków wodnych, je%eli zmiany te nie s$u%! ochronie przyrody lub racjo-

nalnej gospodarce rolnej, le#nej, wodnej=
3< zakaz zanieczyszczenia i eutro) zacji wód Jeziora Wise$ka w wyniku niekontrolowanego odprowa-

dzenia #cieków bytowo-gospodarczych=
4< zakaz introdukcji gatunków geogra) cznie i ekologicznie obcych, przyczyniaj!cej si" do ich inwazji 

i wypierania gatunków rodzimych=
5< zakaz likwidowania, zasypywania i przekszta$cania zbiornika wodnego, oraz obszarów wodno- 

b$otnych=
6< zakaz utrzymywania otwartych rowów #ciekowych i zbiorników #ciekowych=
7< zakaz likwidowania i niszczenia zadrzewie' nadwodnych je%eli nie wynikaj! one z potrzeby ochrony 

przeciwpowodziowej, zagospodarowania turystycznego i zapewnienia bezpiecze'stwa ruchu wodnego 
lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urz!dze' wodnych.

§10. Ustalenia dotycz!ce szczegó$owych zasad i warunków scalania i podzia$u nieruchomo#ci

W zakresie zasad i warunków podzia$u nieruchomo#ci ustala si":
1< nie okre#la si" terenów do obj"cia procedur! scalania i podzia$u nieruchomo#ci=
2< dopuszcza si" wydzielenie drogi wewn"trznej dojazdowej do dzia$ek budowlanych o szeroko#ci 

w liniach rozgraniczaj!cych min. 8,0m. Na drogach zamkni"tych dojazdowych do wi"cej ni% trzech 
dzia$ek budowlanych nale%y stosowa& place manewrowe o wymiarach min. 12,5x 12,5 m=

3< k!t po$o%enia granic dzia$ek budowlanych w stosunku do pasa drogowego powinien wynosi& od 800 
do 980. Dopuszcza si" przyj"cie innego k!ta po$o%enia granic dzia$ek w stosunku do pasa drogowego 
w przypadku zachowania kierunku linii podzia$u jako linii równoleg$ej do obecnej granicy podzia$u.

§11."Ustalenia dotycz!ce szczegó$owych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia 
w ich u%ytkowaniu, w tym zakaz zabudowy. 

Obowi!zuje skablowanie napowietrznej linii elektroenergetycznej. Do czasu skablowania wzd$u% 
napowietrznej linii elektroenergetycznej #rednich napi"& wyznaczono stref" kontrolowan! o szeroko#ci 
10,0m ;po 5,0m od osi sieci<, której lokalizacje pokazano na rysunku planu. W stre) e kontrolowanej 
wszelkie dzia$ania inwestycyjne nale%y prowadzi& w sposób nie zagra%aj!cy prawid$owej eksploatacji sieci 
oraz nie stwarzaj!cy zagro%enia %ycia lub zdrowia ludzi w uzgodnieniu z zarz!dc! sieci. Obiekty budowlane 
nale%y lokalizowa& z uwzgl"dnieniem dopuszczalnych odleg$o#ci od napowietrznej linii elektroenerge-
tycznej wynikaj!cych z przepisów szczególnych.

§12. Ustalenia dotycz!ce zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infra-
struktury technicznej

1. Zaopatrzenie w wod" nast!pi z poprzez pod$!czenie do przewidzianej do rozbudowy sieci wodoci!-
gowej w miejscowo#ci Wise$ka. Dopuszcza si" korzystanie z istniej!cych uj"& wody. 

2. Kanalizacja sanitarna - odprowadzanie #cieków sanitarnych nast!pi do sieci kanalizacji sanitarnej 
w miejscowo#ci Wise$ka ;przewidzianej do realizacji w parciu o system �Mi"dzywodzie� z oczyszczalni! 
#cieków w miejscowo#ci Mi"dzywodzie<, do czasu realizacji sieci kanalizacyjnej dopuszcza si" realizacj" 
bezodp$ywowych zbiorników przeznaczonych na nieczysto#ci ciek$e. Nie dopuszcza si" realizacji indywidu-
alnych oczyszczalni #cieków. W przypadku zrealizowania sieci kanalizacyjnej ustala si" obowi!zek pod$!-
czenia do sieci oraz likwidacj" zbiorników bezodp$ywowych.

3. Kanalizacja deszczowa � odprowadzenie wód deszczowych z dróg, ulic i placów nast!pi do sieci 
kanalizacji deszczowej. Do czasu realizacji sieci kanalizacji deszczowej ustala si" obowi!zek gromadzenia 
wód deszczowych z dachów budynków i terenów utwardzonych dzia$ek budowlanych ;podjazd, doj#cia< 
do ch$onnych studzienek lub skrzynek rozs!czaj!cych b!d* do szczelnych zbiorników. 
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4. Zaopatrzenie w gaz - nast!pi z indywidualnych zbiorników na gaz, butli gazowych.

5. Elektroenergetyka - przewiduje si" rozbudow" sieci poprzez realizacj" napowietrznych lub kablowych 
linii elektroenergetycznych oraz stacji transformatorowych kontenerowych i s$upowych.

6. Telekomunikacja - obowi!zuje prowadzenie sieci telekomunikacyjnej jako linii kablowych w kanali-
zacji telefonicznej. Ustala si" zakaz realizacji masztów dla urz!dze' telekomunikacyjnych o wysoko#ci 
powy%ej 6,0 m.

7. Gospodarka odpadami - sta$e odpady bytowo-gospodarcze nale%y gromadzi& do pojemników
-kontenerów zlokalizowanych na posesjach, przy zapewnieniu ich systematycznego wywozu na zorgani-
zowane wysypisko odpadów komunalnych. 

8. Zaopatrzenie w ciep$o - z indywidualnych *róde$ ciep$a, w tym: kolektory s$oneczne, pompy ciep$a, 
ogrzewanie elektryczne z wykorzystaniem istniej!cej i projektowanej sieci elektroenergetycznej.

§13. Ustalenia dotycz!ce sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urz!dzenia 
i u%ytkowania terenów

Dopuszcza si" tymczasowe zagospodarowanie, urz!dzanie i u%ytkowanie terenów na zasadach 
zgodnych z przepisami szczególnymi oraz okre#lonych w dalszej cz"#ci uchwa$y.

Rozdzia("III"
Ustalenia"szczegó(owe

�� �E�	�����	��	��	E	�
��

�� ������D� � ��	�������D� � A	���E������� � E���������
A���������	����	���� ���A	��CEC�������DC �C��CA����
DE�� �� �BE�	�����C���� �� � �BC�E�	����	����A����F�D�
���F�EC���������������!�E�"CD������!C�BC��E������

�� ��������	 ��
#����B���A# ���#$�� �������%D�� �BE�	����
��	��	���������!�� ��D�����	���D�BC������	����E	�E	�
��A���!���EC�C�����	���F��� CD	�C�BCD�	E��F����BE�	�
��"CD	A���	�BE�	�E����A��	A��&&�'�

�� �CB������ � ��# �  C�� ����A	 � C��	��%D � � � �E����	( � ��)E��
��E����E���	�F�����	A��C��	��%D����	A��E�F��	���E��

�� �CB������ � ��# � E	� ����A	 � BE���C�CD��F � ���	�%D � ��
C��	��DC����F� �C�BCD�	E��F�����	�BE�	�E����A��	A��&�
�'�

'�� ��E��	�E����D���*�
������������CD�����
�����CD��CE������
!C�BC��ECD�����
�	E	���D�BE��B�����
E	� ����A���CD	A����
���CD����BE�	���
�CD���EC����CD���
������CD������
����%D������	A��
���F

��  ����������CD��+��!C���	���E������	��B ����
�� D��C�C$,������CD�-

• �����	����	���� ���������� ��	��D�	��C����
!���A	 � �����	��	 � C � D��C�C$�� � ������� ��	�
��&����

• �����	��!C�BC��E�����!�E�"CD��DC �C��CA����
������� ��	�+���.�/

�� ��	EC�C$,�	 	D��A��)EC��CD	A�����������	���� �	!C�+�
������� ��	��0�&���

�� BCD�	E��F���������CD��+�������� ��	��&1�
	� BCD�	E��F������C C!�����	��������+���������2&1�
)� !	C�	�E������F�-

• �CB������ ���# ����F���D��  ���D�	 C�B��CD	��
���	�E����	�C����F� 	����BC�����C���.&��C�3.&��
�E�� � E	� ����A� �!���%D� � ������	(� �!�E�"�� ����
����%D � !C�BC��E����F � �CB������ � ��# � ���F�
�B������� �C�����	 ����F� 	����BC���� ����FCD	A�
���������&&�������� ��	�3.&�
� ��C��	��%D���)E���E����E���	�F�����	A��C��	��

§14. 1 Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o symbolu � MN1, MN2 i $!cznej powierzchni 
3,97 ha.
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•  ��C��	��%D���)E���E����E���	�F�����	A��C��	��
�%D����	A��E�F��	���E���CB���������#����F�B���
�����

!� � � � ���F%D � �B��������F � C�CD����A	 � BC�E���	 � ���F��
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C�CD����A	 � ����� � D��C��D���� � BE�#�	� � C!EC��	( � ��
BE	)��E����%D��	�C�CD��F�

�� ���� ����#�������D��C��D�����	 	D��A���������!���� ��
�F��CE��� C�� ����A��C��	��%D��C��	�	ECD��F/�4�������	�
�C������C��	��%D���)E���E����E���	�F�����	A�

A� C�CD����A	 � ����CD	� � � �E	D����	 � BC�E���	 � $���� � �	�
D�#�E����F����CB�����	��	����C�CD�����	 	D��A��D��
�C(��C���F����	E�����������E� ����-�����	(���	!������
�����	����C�CD�����A���E�D��F��C CE%D�����%D/

��� 4������BC�������
��	E��FC�C$���

�� ������ ���BCD�	E��F���������������CD ��	A�0&&�&�'��
�� ��	EC�C$,�)EC���������������CD ��	A���������'&�&���

������� ��	��0�&��/
3�� 4������C�FEC���

�%�E��� ��E��
��E	)��5�666�C!E�����C�	A�C�FEC����E�F	C C!����	A��C�D����A��
���� 	����7��

.�� 4������C�FEC���
$EC�CD�������BE���
EC��

C�CD����A���CB������ �	�BC��C���F������C�E	$ C�	�D�BE�	B��
���F�����	!% ���F� A���� � � �	E	�%D�E	�E	���A�C�D�BC�����C�
D��F�BC��������	�/

2� 8��� 	�����C�����
����A�	�

C�CD����A	���B	D��	��	���	A���BC��CACD��F� ���B�E���!C�
D��F����������	����CD ��	A�D	���!�D���*���%D-

• '���	A������� C�� ���	���� ����
• ����	A��	����.&�' ��BCD�	E��F��� C�� ���"���CD	�

!C/

��� 8��� 	����D����E	�
��	���)E���E����E��
�	�F�����	A

4�CB��E�	��	�D�DC�#��	�	E!�# �	 	��E������� � �	 	�C�������A#�
CE�� � �C�BECD���	��	 � $��	�%D� � �D%� � CB��CD��F ������B� � D�
CB�E����C�BECA	��CD��	���	�����)E���E����E���	�F�����	A�D��EC�
!��F�BE�� 	!���F/�
�E�	D���A	���#�E	� ����A#���	�����)E���E����E���	�F�����	A�C�B��
E��	�E��F-

�� ��	,�DC�C���!CD��C�$E	������9.&����9�&&���
�� ��	,����� ����A��������E�	A�C�$E	������9�&&���+�

9'&&���
�� ��	,�	 	��EC	�	E!	�������::�&�3�;���<:��.�;��'&�;�
�� �CB���������#�����C�CD���	��E����	(�����	���C������F�

B�E��	�E��F/
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�� �E�	�����	��	��	E	��� �� ���� !D�� 	�����CD��DE���������������!C�BC��E����
�����!�E�"CD�����CD�E�����������

�� �CB������ ���# ����B���A# ���#$�� �������%D�� �BE�	����
��	��	���������!��!���EC�C�����	�� �F��� CD	�C�BC�
D�	E��F����BE�	��"CD	A���	�BE�	�E����A��	A��&&�'�

�� �CB������ � ��# �  C�� ����A	 � C��	��%D � � � �E����	( � ��)E��
��E����E���	�F�����	A��C��	��%D����	A��E�F��	���E��

�� �CB������ � ��# � E	� ����A	 � BE���C�CD��F � ���	�%D � ��
C��	��DC����F� �C�BCD�	E��F�����	�BE�	�E����A��	A��&�
�'�

'� ��E��	�E����D���*���
����������CD��������
���CD��CE�����!C�
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�D�	��C���!���A	������	��	���	�D�#�	A���"�0�.����
� ��CB�����	��	���� � �	E	��	 �C�����C��������C�
 	��=>� � � � � � � �C���!���A� ������	����F �  	�� ���	�
D�#�	A���"����&���

• �����	� � !C�BC��E���� � !�E�"CD� � DC �C��CA����
������� ��	�+���.��

�� BCD�	E��F���������CD��+�������� ��	�'&1�
�� BCD�	E��F������C C!�����	��������+���������2&1�
	� !	C�	�E������F�-

• �CB������ ���# ����F���D��  ���D�	 C�B��CD	� ����
�	�E����	�C����F� 	����BC�����C���.&��C�3.&���E���
E	� ����A��!���%D��������	(��!�E�"���������%D�!C�
�BC��E����F��CB���������#����F��B��������C�����	�
���F� 	����BC��������FCD	A����������&&� ������
�� ��	�3.&�

• � � � ���F%D��B��������F �C�CD����A	 � BC�E���	 ����
�F�����F%D��� ������	E�������C�)����E�	����F%D�
�CBC�C��	A�D��C CE�	��	! ����������E�������E����
� � �CB�����	��	� � BC�E���� � � � ���	E���%D � ����E� �
���F��B/���B	�����E�	�F��

• � � � C��	��%D� ��)E���E����E� � �	�F�����	A� � C��	��%D�
"#�	A�#E$%&'	(')E���*+,)-.��#�-&#����F�B������

)� C!EC��	���-�
• C�D��C�C$���������� ��	��0&���� �BE�������� �C��

��EC����E%!��2&����
• BCD�"	A�2&���C��BC��C����	E	�����������,��"��

ECD	�D��C���A���	A �D��.�1�BCD�	E��F�����#����
BE�#�������

• ������D��C��D�����BE�#�	��C!EC��	(���BE	)��E����
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�� 4������BC���������	�
E��FC�C$��

�� ������ ���BCD�	E��F���������������CD ��	A��&&&�&�'��
�� ��	EC�C$,�)EC���������������CD ��	A���������'&�&�/

3� 4������C�FEC��� ��E	)��5�666�C!E�����C�	A�C�FEC����E�F	C C!����	A��C�D����A��

2. Tereny zabudowy letniskowej o symbolu - ML1, ML2, ML3, ML4, ML5 i $!cznej powierzchni 7,41 ha
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���CECD	!C�?D�BC��������

�� '���	A��������C�	��E	�E	���A���� 	�����CD��
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��� 8��� 	����D����E	��	�
��)E���E����E���	�F�
�����	A

4�CB��E�	��	 �D�DC�#� �	�	E!�# �	 	��E������ � � �	 	�C�������A#�
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3. Tereny wód powierzchniowych #ródl!dowych o symbolu � WS i powierzchni 0,04 ha

4. Tereny nadbrze%ne  oznaczone symbolem � ZI1, ZI2 i $!cznej powierzchni 0,83ha
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5. Tereny lasów oznaczone symbolem � ZL1, ZL2, ZL3 i $!cznej powierzchni 3,58ha

6. Tereny dróg publicznych oznaczone symbolem � KDD 1 i powierzchni 0,57ha

7. Tereny dróg publicznych oznaczone symbolem � KDL 1 i powierzchni 0,15ha
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8. Tereny dróg publicznych oznaczone symbolem � KDW 1 i $!cznej powierzchni 0,66 ha

9. Tereny dróg wewn"trznych  oznaczone symbolem � KDW 2, KDW3 i powierzchni 0,29ha
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Rozdzia("IV
Przepisy"ko)cowe

§15. 1. Okre#la si" stawk" procentow!, s$u%!c! naliczaniu jednorazowej op$aty z tytu$u wzrostu warto#ci 
nieruchgigjkl m mnogpgjkl qrs t mnpuvkteniem gruntów gminnych b!d* zbywanych na jej rzecz.

2. Dla terenu obj"tego niniejsz! uchwa$! trac! moc ustalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego zatwierdzonego uchwa$! Rady Miejskiej w Wolinie Nr  XII/123/2003 z dnia 20 wrze#nia 
2003 r. 

3. Na obszarze obj"tym niniejsz! uchwa$! dokonuje si" zmiany przeznaczenia gruntów rolnych pocho-
dzenia mineralnego na cele nierolnicze o $!cznej powierzchni 11,22 ha, w tym:
1< gruntów rolnych R IVb klasy o powierzchni 0,43 ha,
2< gruntów rolnych R V klasy o powierzchni 3,89 ha,
3< gruntów rolnych B/RV klasy o powierzchni 0,08 ha,
4< gruntów rolnych (V klasy o powierzchni 0,07 ha,
5< gruntów rolnych RVI klasy o powierzchni 3,89 ha,
6< gruntów rolnych Lz/RVI klasy o powierzchni 0,41ha,
7< gruntów rolnych B/RVI klasy o powierzchni 0,55 ha,
8< gruntów rolnych RVIz klasy o powierzchni 1,18 ha,
9< gruntów rolnych PsVIz klasy o powierzchni 0,72 ha.

§16. Wykonanie niniejszej uchwa$y powierza si" Burmistrzowi Wolina.

§17."Niniejsza uchwa$a wchodzi w %ycie po up$ywie 30 dni od dnia og$oszenia w Dzienniku Urz"dowym 
Województwa Zachodniopomorskiego.
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10. Elektroenergetyka oznaczona symbolem - E i powierzchni 0,01ha

11. Kanalizacja oznaczone symbolem - K i powierzchni 0,008ha

PRZEWODNICZ#CA"RADY"

Ewa"Halicka
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Za$!czniki do uchwa$y Nr XXXVII/351/08   
Rady Miejskiej w Wolinie 
z dnia 22 grudnia 2008 r.

Za(%cznik"nr"1



Dziennik Urz"dowy
Województwa Zachodniopomorskiego Nr 8 Poz. 299- 1482 -

Za(%cznik"nr"2
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Za(%cznik"nr"3

Rozstrzygni&cie"o"sposobie"rozpatrzenia"uwag"wniesionych"do"projektu"planu.

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym ;Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz.717 z pó*n. zm.<, art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorz!dzie gminnym ;Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z pó*n. zm.< Rada Miejska w Wolinie rozstrzyga, 
co nast"puje:

§"1."Uwzgl"dnia si" nast"puj!ce uwagi:
- ustalenie jednakowej szeroko#ci 10,0m drogi KDW1,
- wprowadzenie zapisu o obowi!zkowym skablowaniu napowietrznej linii energetycznej na 

obszarze funkcjonalnym oznaczonym symbolem ML1,
- ustalenie nieprzekraczalnej linii zabudowy dla obszaru ML1 na odleg$o#& 8,0m ;w projekcie planu 

widnieje 10,0m<,
- przesuni"cie nieprzekraczalnej linii zabudowy od strony pó$nocnej jako przed$u%enie linii z obszaru 

funkcjonalnego ML1,
- dopisanie w § 2 pkt 6 do de) nicji zabudowa letniskowa � domki rekreacyjne,
- wprowadzenie zapisu dotycz!cego istniej!cej drogi le#nej w kompleksie le#nym oznaczonym 

symbolem ZL3,
- doprecyzowanie de) nicji wysoko#ci zabudowy dla wszystkich obszarów funkcjonalnych,
- wprowadzenie zapisu - wysoko#& zabudowy do 8,5m dla obszaru funkcjonalnego ML4,
- zmody) kowa& zapis i dopisa& �lub ziele' rekreacyjna zwi!zan! z u%ytkowaniem terenu� w § 5 pkt 

4 tekstu uchwa$y,
- zmody) kowa& zapis w § 5 pkt 6 uchwa$y o nast"puj!cej tre#ci �zakazuje si" zmiany naturalnego 

ukszta$towania terenu, stosunków wodnych. Dopuszcza si" wykorzystanie i przekszta$cenie 
elementów przyrodniczych wy$!cznie w takim zakresie w jakim jest to konieczne w zwi!zku 
z realizacj! konkretnej inwestycji dopuszczonej ustaleniami planu,

- w § 10 pkt 2 tekstu uchwa$y zmieni& wymiary placu manewrowego z 20,0 x 20,0m na 
12,5 x 12,5m,

- zmieni& zapis w § 10 pkt 3 dotycz!cy k!ta po$o%enia projektowanych dzia$ek w stosunku do pasa 
drogowego, aby umo%liwi& podzia$ terenu oznaczonego symbolem ML4, w celu wyznaczenia 
wewn"trznej drogi równoleg$ej z nieprzekraczaln! lini! zabudowy,

- na obszarze funkcjonalnym ML4 wprowadzi& zapis pozwalaj!cy utrzyma& istniej!ce indywidualne 
uj"cie wody,

- w §12 pkt 8 uchwa$y dopisa& dodatkowe *ród$a ciep$a � elektryczne, solary, turbiny oraz pod$!-
czenie do sieci elektroenergetycznej,

- zmieni& k!t nachylenia po$aci dachowej dla - 350 � 450,
- okre#li& wymóg ilo#ci miejsc dla domków letniskowych,
- w § 14 ust.2 pkt 2 lit.e uchwa$y zmieni& zapis dotycz!cy ogrodzenia nieruchomo#ci � od strony 

dróg nie mo%e by& wy%sze ni% 1,60m poza tym do wysoko#ci 1,80m,
- w §14 ust.2 pkt2 lit.h uchwa$y dopu#ci& zabudow" z bali,
- wprowadzenia zmiany lokalizacji przepompowni #cieków i stacji transformatorowej. Nowa lokali-

zacja na obszarze funkcjonalnym oznaczonym w projekcie planu miejscowego symbolem ZL3 � 
teren stanowi cz"#& dzia$ki Nr 131/9 sklasy) kowany jako R-VI,

- wprowadzi& zapis dotycz!cy lokalizacji minimum 2 stanowisk postojowych dla zabudowy letni-
skowej indywidualnej,

- wprowadzi& zapis dotycz!cy wysoko#ci do 11,0m dla obszaru funkcjonalnego ML3,
- skre#lenie w §1 pkt 3 zabudowy us$ugowej, 
- zmian" de) nicji powierzchni zabudowy jako �sum" powierzchni zabudowy wszystkich obiektów 

kubaturowych zlokalizowanych na terenie inwestycji, liczonych po ich zewn"trznym obrysie 
murów�, 

- skre#lenie §3 pkt 2 uchwa$y:  �na warunkach okre#lonych w przepisach szczególnych w uzgod-
nieniu z zarz!dc! sieci� 

- wprowadzenia §6 pkt 2 uchwa$y zapisu �dopuszcza si" sytuowanie parkingów zatokowych przy 
jezdni bez wliczania ich liczby do przyj"tych wska*ników�, 
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- w rozdziale 3 ustalenia szczegó$owe wykre#lenie s$ów �stosunek powierzchni�, z uwagi na powta-
rzaj!ce si" ustalenia §14 pkt.3 z pkt 2 � skre#lenie pkt3 a symbol ML2 umie#ci& w pkt 2. w §14 
skre#li& �je#li wynika to z dyspozycji administratora sieci�, w §14 pkt 9 pkt 3 lit a wprowadzi& 
zapis �ci!g pieszo jezdny�.

§"2. Nie uwzgl"dnia si" nast"puj!cych uwag:
- umo%liwienie przeprowadzenia kanalizacji sanitarnej z obszaru funkcjonalnego ML4 poprzez 

korytarz infrastruktury technicznej przez obszar funkcjonalny oznaczony w projekcie planu 
miejscowego,

- wprowadzenie ci!gu pieszego do jeziora,
- umo%liwienie lokalizacji nietypowego obiektu � samolotu oraz wykorzystanie go na cele gastro-

nomiczne.

§" 3. Rada Miejska w Wolinie nie stwierdza konieczno#ci dokonania zmian w przedstawionym do 
uchwalenia projekcie planu, w zwi!zku z czym nie zachodz! przes$anki, o których mowa w art. 19 ust.1 co 
do konieczno#ci powtórzenia czynno#ci, o których mowa w art. 17 ustawy o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym.

Za(%cznik"nr"4"

Rozstrzygni&cie"o"sposobie"realizacji"zapisanych"w"planie"inwestycji"z"zakresu"infrastruktury"
technicznej,"które"nale*%"do"zada)"w(asnych"gminy"oraz"o"zasadach"ich"@"nansowania"zgodnie"

z"przepisami"o"@"nansach"publicznych.

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym ;Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz.717 z pó*n. zm.<, art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 
roku o samorz!dzie gminnym ;Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z pó*n. zm.< Rada Miejska w Wolinie 
rozstrzyga, co nast"puje:

§" 1.1 Lista zada' zapisanych w planie z zakresu infrastruktury technicznej, które nale%! do zada' 
w$asnych Gminy  obejmuje realizacj":
1< drogi gminnej publicznej oznaczonej symbolem KDD 1=
2< sieci wodoci!gowej, sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowni! #cieków.

§"2. Finansowanie zapisanych w niniejszym planie miejscowym inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które nale%! do zada' w$asnych gminy, podlega przepisom ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. 
o ) nansach publicznych ;Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z pó*niejszymi zmianami<, przy czym limity 
wydatków bud%etowych na wieloletnie programy inwestycyjne s! uj"te ka%dorazowo w bud%ecie gminy 
na dany rok.


