
 
 

UCHWAŁA Nr IV/32/2015 
RADY GMINY WIDUCHOWA 

z dnia 19 lutego 2015 roku 
 

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zmiany planu ogólnego  
zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa w zakresie zmiany przebiegu drogi 
wojewódzkiej Nr 122 na odcinku Krzywin – Kłodowo. 
  
 

Na podstawie art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów 
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172, Nr 117, 
poz.676, Nr 232, poz. 1378) Rada Gminy Widuchowa uchwala, co następuje: 
 
 
          § 1.1. Ogłasza się tekst jednolity Uchwały Nr X/90/2003 Rady Gminy Widuchowa z dnia 30 
października 2003 r. w sprawie zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy 
Widuchowa w zakresie zmiany przebiegu drogi wojewódzkiej Nr 122 na odcinku Krzywin – 
Kłodowo. 
          2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust.1 nastąpi w formie obwieszczenia Rady Gminy 
Widuchowa z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie 
zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa w zakresie zmiany 
przebiegu drogi wojewódzkiej Nr 122 na odcinku Krzywin - Kłodowo, które stanowi załącznik  do 
niniejszej uchwały. 

3. Obwieszczenie, o którym mowa w ust.2 podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Zachodniopomorskiego. 
 
 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widuchowa. 
 
 
§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
  

                                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



  

 
Załącznik do Uchwały Nr IV/32/2015 
Rady Gminy Widuchowa 
z dnia 19 lutego 2015 r. 
 
 

OBWIESZCZENIE Nr 2/2015 
RADY GMINY WIDUCHOWA 

z dnia 19 lutego 2015 r. 
 

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zmiany planu ogólnego   
zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa w zakresie zmiany przebiegu drogi 
wojewódzkiej Nr 122 na odcinku Krzywin – Kłodowo.  

 
 

1. Na podstawie art. 16 ust. 3  ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów 
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. 
Nr 197, poz. 1172, Nr 117, poz.676, Nr 232, poz. 1378) ogłasza się w załączniku do niniejszego 
obwieszczenia jednolity tekst Uchwały Nr X/90/2003 Rady Gminy Widuchowa z dnia 
30 października 2003 r. w sprawie zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy 
Widuchowa w zakresie zmiany przebiegu drogi wojewódzkiej Nr 122 na odcinku Krzywin – 
Kłodowo.(Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 02 grudnia 2003 r. Nr 110, poz.1859) 
z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Uchwałą Nr XXVII/239/2014 Rady Gminy Widuchowa z 
dnia 17 marca 2014 r. w sprawie zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Widuchowa w zakresie zmiany przebiegu drogi wojewódzkiej Nr 122 na odcinku Krzywin- Kłodowo 
(Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2014 r., poz.1692).  
 
     2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity nie obejmuje: 
 
1) § 1 ust.1, § 1 ust.3, § 3, § 4 oraz § 5 Uchwały Nr XXVII/239/2014 Rady Gminy Widuchowa dnia 
17 marca 2014 r.  w sprawie zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Widuchowa w zakresie zmiany przebiegu drogi wojewódzkiej Nr 122 na odcinku Krzywin- Kłodowo 
(Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2014 r., poz.1692) które stanowią: 
 
 „§ 1.1.Zgodnie z Uchwałą Nr XV/145/2012 Rady Gminy Widuchowa z dnia 21 czerwca 2012 r. w 
sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Widuchowa w zakresie zmiany przebiegu drogi wojewódzkiej Nr 122 na odcinku Krzywin - 
Kłodowo, przyjętego Uchwałą Nr X/90/2003 Rady Gminy Widuchowa z dnia 30 października 2003 
r., uchwala się zmianę planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Widuchowa w 
zakresie zmiany przebiegu drogi wojewódzkiej Nr 122 na odcinku Krzywin – Kłodowo, stwierdzając 
jednocześnie, iż nie narusza ona ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Widuchowa, przyjętego Uchwałą Nr XXVI/223/2013 Rady Gminy 
Widuchowa  z dnia 30 grudnia 2013 r.”; 
 
     „3. Przedmiotem zmiany planu jest skorygowanie błędnie wpisanego numeru działki 471/1 nie 
wchodzącej w zakres opracowania, na prawidłowy nr działki 440 (po wtórnym podziale działka  nr 
440/2), położonej w obrębie Krzywin, wchodzącej w zakres opracowania zmiany planu.”; 
 
     „§ 3.Tracą moc ustalenia zmiany planu ogólnego  zagospodarowania przestrzennego  przyjętego  
Uchwałą Nr X/90/2003 Rady Gminy Widuchowa z dnia 30 października 2003 r. w sprawie zmiany  
planu ogólnego  zagospodarowania przestrzennego Gminy Widuchowa zakresie zmiany przebiegu 



  

drogi wojewódzkiej Nr 122 na odcinku Krzywin – Kłodowo w części dotyczącej ustaleń niniejszej 
uchwały.”; 

  
„§ 4.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widuchowa.”; 
  
„§ 5.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Zachodniopomorskiego oraz podlega publikacji na stronie internetowej Gminy 
Widuchowa.”.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Załącznik do Obwieszczenia Nr 2/2015  
Rady Gminy Widuchowa  
z dnia 19 lutego 2015 r. 

 
UCHWAŁA Nr X / 90 / 2003 

RADY GMINY WIDUCHOWA 
z dnia 30 października 2003 r. 

 

w sprawie zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa  
w zakresie zmiany przebiegu drogi wojewódzkiej Nr 122 na odcinku Krzywin – Kłodowo.  

 
(Tekst jednolity) 

 
Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. 

U. z 1999 r. Nr 15 poz. 139, Nr 41 poz. 412, Nr 111 poz. 1279, z 2000 r. Nr 12 poz.136, Nr 109 poz. 
1157, Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 14 poz. 124, Nr 100 poz.1085, Nr 115 poz. 1229, 
Nr 154 poz. 1804, z 2002 r. Nr 25 poz. 253, Nr 113 poz. 984, Nr 130 poz. 1112), w związku art. 85 
ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.  
z 2003 r. Nr 80 poz. 717) Rada Gminy Widuchowa uchwala, co następuje: 

 
 

Rozdział 1 
Przepisy ogólne 

 
§ 1. 1. Zgodnie z Uchwałą Nr XXVIII/294/2001 Rady Gminy Widuchowa z dnia 28 grudnia 2001 

r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany planu ogólnego zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Widuchowa, zmienionej Uchwałą Nr VII/60/2003 z dnia 3 lipca 2003 r., 
uchwala się zmianę planu  zagospodarowania przestrzennego Gminy Widuchowa, obejmującą 
obszar części działek o nr ewidencyjnych: 966, 333, 372, 887, 884, 885, 886/1, 886/2, 888, 472/2, 
493, 386, 440 (po wtórnym podziale działka nr 440/2) w obrębie Krzywin oraz część działek 
o numerach ewidencyjnych: 1, 7, 9, 10, 361, 237/1 w obrębie Kłodowo –łącznej powierzchni 2,16 ha, 
z przeznaczeniem pod przebieg drogi wojewódzkiej Nr 122.1) 
       2. Integralnymi częściami niniejszej uchwały są następujące załączniki:  
1)  załącznik Nr 1 – rysunek zmiany planu w skali 1:1000;  
2)  załącznik Nr 2 – wyrys ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Widuchowa, dla obszaru objętego niniejszą zmianą planu;  
3) załącznik Nr 3 – Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu  
    planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Widuchowa w zakresie zmiany przebiegu  
    drogi wojewódzkiej Nr 122 na odcinku Krzywin-Kłodowo;  
4)  załącznik Nr 4 – Rozstrzygnięcie w sprawie zasad realizacji zadań z zakresu infrastruktury 

technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania.2) 
 

§ 2. Ustala się następujące zasady konstrukcji zmiany planu : 
1)  obszar objęty zmianą podzielony został na 2 tereny elementarne,  
2) każde ustalenie przedstawione na rysunku zmiany znajduje odpowiednie odwzorowanie 

w ustaleniu tekstowym, 

                                                           
1) § 1 ust.1 zmieniony przez § 2 pkt 1 Uchwały Nr XXVII/239/2014 Rady Gminy Widuchowa z dnia 17 marca 
2014 r. w sprawie zmiany  planu ogólnego  zagospodarowania przestrzennego Gminy Widuchowa w zakresie 
zmiany przebiegu drogi wojewódzkiej Nr 122 na odcinku Krzywin – Kłodowo (Dz.Urz. Woj. 
Zachodniopomorskiego z 2014 r.poz.1692) który wszedł w życie z dniem 3 maja 2014 r. 
2) § 1 ust.2 zmieniony przez § 1 ust.2 Uchwały Nr XXVII/239/2014 Rady Gminy Widuchowa z dnia 17 marca 
2014 r. w sprawie zmiany  planu ogólnego  zagospodarowania przestrzennego Gminy Widuchowa w zakresie 
zmiany przebiegu drogi wojewódzkiej Nr 122 na odcinku Krzywin – Kłodowo (Dz.Urz. Woj. 
Zachodniopomorskiego z 2014 r. poz.1692) który wszedł w życie z dniem 3 maja 2014 r. 



  

3) obowiązującymi ustaleniami są oznaczone graficznie na rysunku zmiany linie rozgraniczenia 
terenów elementarnych,  

4)  wszystkie symbole graficzne użyte na rysunku zmiany zostały objaśnione w legendzie,  
5) przebieg linii rozgraniczenia dla celów opracowań geodezyjnych należy określić poprzez odczyt 

graficzny osi linii. 
 
 

Rozdział 2 
Przepisy szczegółowe 

 
§ 3. 1. Ustalenia komunikacyjne: 

1) oznacza się na rysunku zmiany  planu odcinek drogi publicznej symbolami: 01 KD-G obrębie 
Krzywin i 02 KD-G w obrębie Kłodowo, jako drogę klasy głównej (droga wojewódzka nr 122), 

2) ustala się szerokość drogi w liniach rozgraniczenia 25,0 m w ciągu trasy wraz z poszerzeniami 
i przewężeniami do 20,0 m w rejonie zabudowy miejscowości Krzywin (01 KD-G) i przebiegu drogi 
przez tereny leśne obrębu Kłodowo (02 KD-G) – wg rysunku zmiany, 

3) przekrój poprzeczny na całym odcinku drogi: 
a) 1 jezdnia, dwa pasy ruchu  o szerokości 3,5 m każdy, 
b) jednostronnie ścieżka rowerowa dwukierunkowa i chodnik, 
c) pobocza wg obowiązujących normatywów, 

4) skrzyżowania z drogą gminną i drogami gospodarczymi w poziomie terenu. 
2. Ustalenia w zakresie ochrony środowiska: 

1) odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo, poprzez projektowane rowy drogowe 
do istniejących naturalnych odbiorników, wyloty wyposażyć w urządzenia podczyszczające 
(separatory, piaskowniki); zrzut wody zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, 

2) zachować w maksymalnym stopniu istniejącą zieleń drzewiasto-krzaczastą; niezbędne wycinki 
zieleni kolidującej z przebiegiem drogi zastąpić nowymi nasadzeniami  stanowiącymi 
ekwiwalentną rekompensatę utraconego zasobu drzew i krzewów; wszelkie prace 
w bezpośrednim sąsiedztwie drzew, muszą być prowadzone zgodnie z zasadami ochrony drzew 
na placach budowy, 

3) na odcinku drogi przebiegającym przez tereny rolne wprowadzić obustronne obsadzenie drogi 
szpalerem całorocznej zieleni izolacyjnej drzewami i krzewami, 

4) należy w maksymalnym stopniu zabezpieczyć sąsiednie tereny łąk i nieużytków przed zmianą 
stosunków gruntowo-wodnych, wszelkie prace ziemne poprzedzić badaniami geologicznymi  
w celu określenia stosownych zabezpieczeń, 

5) przepust na istniejącym rowie melioracyjnym powinien pełnić rolę przepustu przyrodniczego 
dla migracji zwierząt, 

6) zgodnie z przepisami szczególnymi, dotyczącymi przedsięwzięć mogących oddziaływać 
na środowisko, drogi klasy głównej zaliczone są do przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko i mogą wymagać sporządzenia raportu o oddziaływaniu 
na środowisko,  

7) przy uzgadnianiu inwestycji należy stosować procedury zgodne z przepisami ochrony 
środowiska. 

3.  Ustalenia dotyczące dóbr kultury. 
Na odcinku drogi (wg rys. zmiany) objętym strefą „W III” ograniczonej ochrony konserwatorskiej 
stanowiska archeologicznego, ujętego w ewidencji służby konserwatorskiej obowiązuje: 
1) uzgadnianie i opiniowanie wszelkich prac inżynierskich, budowlanych i innych przez służbę 

konserwatorską, 
2) w przypadku podjęcia prac obowiązuje powiadomienie, z 2-tygodniowym wyprzedzeniem służb 

konserwatorskich ochrony zabytków o podjęciu działań inwestycyjnych związanych robotami 
ziemnymi, uzyskanie stosownego zezwolenia oraz przeprowadzenie interwencyjnych badań 
archeologicznych na koszt inwestora. 
4. Ustalenia inżynieryjne. 

1) ustala się budowę przepustu lub mostku na istniejącym cieku wodnym „Struga Marwicka” 
rys. zmiany, 

2) zbudować odcinki rowów przydrożnych zgodnie z obowiązującymi normami  branżowymi, 



  

3) przebudować odcinek kolizyjny sieci wodociągowej zgodnie z obowiązującymi normami 
branżowymi, 

4) przebudować odcinki kolizyjne istniejącej linii energetycznej 15 kV zgodnie z obowiązującymi 
normami branżowymi, 

5) skrzyżowanie projektowanej drogi z istniejącą linią napowietrzną 110 kV dostosować zgodnie 
z obowiązującymi normami branżowymi, 

6) odpady powstałe w trakcie budowy i eksploatacji drogi zagospodarować zgodnie z przepisami 
szczególnymi o odpadach. 

 
§ 4. Zmienia się przeznaczenie 1,633 ha gruntów rolnych na cele nierolnicze, w tym :  

1) 0,84 ha kl. R IVa i 0,16 ha kl. ŁIV wytworzonych z gleb pochodzenia mineralnego oraz 0,58 ha kl. 
ŁIV wytworzonych z gleb pochodzenia organicznego za zgodą Wojewody Zachodniopomorskiego 
z dnia 4 sierpnia 2003 r.- SR-R-6-7711-51/2003 ,  

2) 0,065 ha gruntów leśnych za zgodą Ministra Środowiska z dnia 6 października 2003r. 
- ZS-2120/235/2003. 

3) 0,003 ha kl. R IIIb ; 0,05 ha kl. Ps V. 
 

§ 5. 1. Na obszarze objętym niniejszą zmianą dopuszcza się, poza pasem drogowym, lokalizacje 
reklam w sposób nie kolidujący z podstawową funkcją terenu.  

2. Do czasu realizacji ustaleń zawartych w § 3, ust. 1 dopuszcza się dotychczasowy sposób 
użytkowania terenów, z zakazem wznoszenia tymczasowych obiektów nietrwałych.  

 
 

Rozdział 3 
Przepisy końcowe 

 
§ 6. Na obszarze objętym planem nie ustala się stawki procentowej służącej wyliczeniu opłaty, 

o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, względu 
na brak wzrostu wartości nieruchomości.3) 

§ 7. 1. Na obszarze objętym niniejszą zmianą, tracą moc ustalenia planu ogólnego 
zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa, zatwierdzonego Uchwałą Nr XXIII/95/87 
Gminnej Rady Narodowej w Widuchowej z dnia 30 września 1987 r. (Dz. Urz. Woj. Szczecińskiego 
z 1987 r. Nr 8 poz. 93), podtrzymanego Uchwałą Nr V/28/90 Rady Gminy Widuchowej z dnia 
28 listopada 1990 r. w sprawie wykazu aktów prawa miejscowego (Dz. Urz. Woj. Szczecińskiego 
z 1991 r. Nr 2 poz. 33). 

2. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widuchowa. 
 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Zachodniopomorskiego. 
 
 

 
 
 
 
 

 

                                                           
3) § 6 zmieniony przez § 2 pkt 2 Uchwały Nr XXVII/239/2014 Rady Gminy Widuchowa z dnia 17 marca 2014 r. 
w sprawie zmiany  planu ogólnego  zagospodarowania przestrzennego Gminy Widuchowa w zakresie zmiany 
przebiegu drogi wojewódzkiej Nr 122 na odcinku Krzywin – Kłodowo (Dz.Urz. Woj. Zachodniopomorskiego 
z 2014 r. poz.1692) który wszedł w życie z dniem 3 maja 2014 r. 
  





 
 



  

Załącznik Nr 3 
do Uchwały Nr X/90/2003 
Rady Gminy Widuchowa 
 z dnia 30 października 2003 r. 

 
 
 

Rozstrzygni ęcie o sposobie rozpatrzenia uwag  
wniesionych do projektu planu zagospodarowania prze strzennego Gminy Widuchowa 

zakresie zmiany przebiegu drogi wojewódzkiej Nr 122  na odcinku Krzywin-Kłodowo  
 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, poz. 951, poz.1445, z 2013 r. poz. 21, poz. 405, poz.1238) 
Rada Gminy Widuchowa rozstrzyga, co następuje: 
 
W związku z brakiem uwag do projektu zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Widuchowa w zakresie zmiany przebiegu drogi wojewódzkiej Nr 122 na odcinku Krzywin – Kłodowo, 
wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 30 grudnia 2013 r. do 24 stycznia 2014 r., 
nie rozstrzyga się o sposobie ich rozpatrzenia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 Załącznik Nr 4 
do Uchwały Nr X/90/2003 
Rady Gminy Widuchowa 
z dnia 30 października 2003 r. 

  
 
 
 

Rozstrzygni ęcie w sprawie zasad realizacji zada ń z zakresu infrastruktury technicznej, które 
należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania 

 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, poz. 951, poz.1445, z 2013 r. poz. 21, poz. 405, poz.1238)  
art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2013 r. poz. 
594, poz. 645, poz.1318)  oraz ustawy  z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 
z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646), Rada Gminy Widuchowa rozstrzyga, co następuje: 

 
W związku z przedmiotem planu – skorygowaniem błędnie wpisanego numeru działki, ustalenia 
zawarte w projekcie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Widuchowa w zakresie 
zmiany przebiegu drogi wojewódzkiej Nr 122 na odcinku Krzywin – Kłodowo nie pociągają za sobą 
wydatków z budżetu gminy.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



  

Uzasadnienie do Uchwały Nr IV/32/2015 
                                                                       Rady Gminy Widuchowa 
                                                                       z dnia 19 lutego 2015 r. 
 
Uchwała Nr X/90/2003 Rady Gminy Widuchowa z dnia 30 października 2003 r. w sprawie zmiany 
planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa w zakresie zmiany przebiegu 
drogi wojewódzkiej Nr 122 na odcinku Krzywin – Kłodowo.(Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 
02 grudnia 2003 r. Nr 110, poz.1859) została zmieniona Uchwałą Nr XXVII/239/2014 Rady Gminy 
Widuchowa z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie zmiany planu ogólnego zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Widuchowa w zakresie zmiany przebiegu drogi wojewódzkiej Nr 122 
na odcinku Krzywin- Kłodowo (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2014 r., poz.1692).  
Stosownie do treści art.16 ust.3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i 
niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 197 poz. 1172, Nr 117, 
poz.676, Nr 232, poz. 1378) ogłasza się tekst jednolity aktu normatywnego, nie rzadziej niż raz na 12 
miesięcy, jeżeli był on nowelizowany, zatem podjęcie ww. uchwały jest zasadne. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


