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1 PODSTAWA, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 

PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Teren będący przedmiotem wnioskowanej zmiany przeznaczenia jest niezainwestowany, obejmuje obszar 
części działek prywatnych o numerach ewidencyjnych 69/20; 69/25; 69/26; 69/27; 69/28 o łącznej 
powierzchni do zmiany sposobu użytkowania 0,2550 ha. Teren jest położony w północo zachodniej części 
wsi Morsko, przy drodze powiatowej w kierunku Włodowic. Dla tego obszaru został sporządzony 
uproszczony plan urządzenia lasu na lata 2010 – 2019. Teren stanowi użytki leśne sklasyfikowane jako: 

• - oddział 2y: Bśw – bór świeży wilgotny , sosna 55 lat, zwarcie umiarkowane, o 
powierzchni 0,2370 ha; 

• - oddział 2x: wylesienie, teren niezalesiony, nie przewidziany do odnowienia, o powierzchni 
0,0180 ha. 

CEL OPRACOWANIA 

Celem niniejszego opracowania jest uzyskanie decyzji o zmianie sposobu użytkowania gruntów leśnych 
przeznaczonych na cele nieleśne w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miejscowości Morsko w gminie Włodowice obejmującej fragmenty obszaru miejscowości Morsko. 

MERYTORYCZNY ZAKRES OPRACOWANIA 

Opracowanie spełnia wymogi: 

- ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych z dnia 3 lutego 1985 roku (tekst jednolity: Dz.U. 2004 
nr 121 poz. 1266 z późniejszymi zmianami). 

- Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie jednorazowego 
odszkodowania za przedwczesny wyrąb drzewostanu (Dz.U. 2002 nr 99 poz. 905). 

 

2 EKONOMICZNE UZASADNIENIE PROJEKTOWANEGO PRZEZNACZEN IA 
GRUNTÓW LEŚNYCH NA CELE NIELEŚNE 

 

Wypis z ustale ń projektu planu miejscowego dla terenów wnioskowany ch o zmian ę sposobu 
użytkowania z gruntów le śnych na cele niele śne 

DLA OBSZARU 4 MN/RM 

 

1. Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy zagrodowej, oznaczone na 
rysunku planu symbolami identyfikacyjnymi 1MN/RM – 9MN/RM, dla których: 

 

1) ustala się przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy zagrodowej, 
wraz z urządzeniami towarzyszącymi niezbędnymi do jej funkcjonowania; 

2) dopuszcza się realizację: 

a) lokali usługowych (usługi nie stwarzające uciążliwości dla środowiska) związanych z 
przeznaczeniem ustalonym w pkt 1); 

b) budynków gospodarczych i garażowych, związanych z przeznaczeniem ustalonym w pkt 1); 

c) nie wydzielonych liniami rozgraniczającymi dróg wewnętrznych; 

d) zatok postojowych; 

e) zieleni; 

f) obiektów małej architektury; 

g) ciągów pieszych i rowerowych; 

h) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej. 

3) ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 



 

a) maksymalną powierzchnię zabudowy stanowiącą 30% powierzchni działki; 

b) minimalną powierzchnię terenu biologicznie czynną stanowiącą 45% powierzchni działki; 

c) liczba nadziemnych kondygnacji budynku nie może być większa niż 2,  
a wysokość budynku nie może przekroczyć 9 m; 

d) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki - 800 m2; 

e) minimalna szerokość frontu nowo wydzielanej działki - 16 m; 

f) dachy dwu lub wielospadowe, o symetrycznym układzie głównych połaci dachowych (nie 
dotyczy otwarć) i kącie ich nachylenia z przedziału 27o- 45o, z dopuszczeniem facjatek, lukarn i 
okien połaciowych; 

4) ustala się następujące wskaźniki określające niezbędną ilość miejsc parkingowych i postojowych: 

a) minimum 1 stałe miejsce postojowe na 1 mieszkanie (liczone łącznie z garażem); 

b) dopuszcza się wygospodarowanie 1 miejsce postojowego we wnęce bramy wjazdowej poza 
pasem jezdni i chodnika; 

c) usługi handlu – minimum 3 stanowiska/100 m2 pow. sprzedaży; 

d) gastronomia – minimum 2 stanowiska/10 miejsc konsumpcyjnych; 

e) pensjonaty – minimum 2 stanowiska/10 miejsc noclegowych; 

f) gabinety lekarskie – minimum 3 stanowiska/100 m2 pow. użytkowej; 

g) inne usługi, rzemiosło – minimum 2 stanowiska/100 m2 pow. użytkowej. 

 

Usytuowanie  analizowanego terenu w stosunku do ist niej ących terenów zainwestowanych oraz 
jego znaczenie dla polityki przestrzennej gminy. 

Obszar 4MN/RM jest położony w północo zachodniej części wsi Morsko, przy drodze powiatowej w 
kierunku Włodowic. 

Teren został ujęty w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Włodowice, jako tereny dla budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego i zagrodowego - 
przeznaczenie ich w planie miejscowym do zainwestowania na cele mieszkaniowe stanowi realizacje 
polityki przestrzennej przyjętej w tymże dokumencie. 

Obszar posiada korzystne warunki dla lokalizacji zabudowy – sprzyjająca rzeźba terenu, dobre warunki 
nasłoneczniania oraz dogodne uwarunkowania geotechniczne. 

W konfiguracji przestrzennej terenów zurbanizowanych gminy wnioskowany teren stanowi kontynuację 
obszarów postępującej zabudowy, od pasa wzdłuż drogi gminnej w kierunku centrum wsi Morsko - Kolonia 
na północ do drogi powiatowej w kierunku Włodowic. 

 

Podstawowe wielko ści programowe wynikaj ące z ustale ń projektu planu. 

Projekt planu ustala przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy 
zagrodowej, wraz z urządzeniami towarzyszącymi niezbędnymi do jej funkcjonowania. Podstawowe 
parametry i wskaźniki urbanistyczne dla tego terenu kształtują się następująco: 

- powierzchnia ogółem: 1,5976 ha (w tym powierzchnia wnioskowana do zmiany sposobu 
użytkowania: 0,2370 ha); 

- powierzchnia zabudowy dla terenu ogółem: maksymalnie 30% powierzchni terenu tj. 15 976 m2 x 
30% = 4 792,8 m2 (w tym powierzchnia zabudowy dla obszaru wnioskowanego do zmiany 
sposobu użytkowania: maksymalnie 30% powierzchni terenu tj. 2 370 m2 x 30% = 711 m2); 

- powierzchnia użytkowa przy II kondygnacjach: 4 792,8 m2 x 0.8 x 2 = 7 668,48 m2 PU (w tym 
powierzchnia użytkowa dla obszaru wnioskowanego do zmiany sposobu użytkowania: 711 m2 x 
0.8 x 2 = 1137,6 m2 PU); 

- powierzchnia utwardzona: maksymalnie 25 % powierzchni terenu tj.:  15 976 m2  x  25 % = 3 994 
m2 (w tym powierzchnia utwardzona dla obszaru wnioskowanego do zmiany sposobu użytkowania 
2 370  m2 x 25 % = 592,5 m2); 

- powierzchnia biologicznie czynna: minimum 45 % powierzchni terenu tj. 15 976 m2 x 45 % = 
7 189,2 m2 (w tym powierzchnia biologicznie czynna dla obszaru wnioskowanego do zmiany 
sposobu użytkowania 2 370 m2 x 45 % = 1066,5 m2). 

DLA OBSZARU KDW 



 

 

5. Wyznacza się tereny komunikacji oznaczone na rysunku planu symbolami identyfikacyjnymi KD2, KD5 
oraz KDW, dla których: 

 

1) dla terenów oznaczonych symbolem identyfikacyjnym KD2 - ustala się przeznaczenie - tereny drogi 
publicznej, droga klasy funkcjonalno-technicznej – zbiorczej, w granicach opracowania w ciągu dróg 
powiatowych; 

2) dla terenów oznaczonych symbolem identyfikacyjnym KD5 – ustala się przeznaczenie – tereny dróg 
publicznych, drogi klasy funkcjonalno-technicznej – dojazdowej, w granicach opracowania w ciągu 
dróg gminnych; 

3) dla terenów oznaczonych symbolami identyfikacyjnymi KDW ustala się przeznaczenie - tereny dróg 
wewnętrznych; 

4) w obrębie linii rozgraniczających terenów, o których mowa w pkt 1) – 3) dopuszcza się realizację: 

a) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej; 

b) zatok postojowych; 

c) zieleni; 

d) ciągów pieszych i rowerowych. 

 

Usytuowanie  analizowanego terenu w stosunku do ist niej ących terenów zainwestowanych oraz 
jego znaczenie dla polityki przestrzennej gminy. 

Obszar KDW, będący przedmiotem wniosku o zmianę sposobu użytkowania jest położony w północo 
zachodniej części wsi Morsko, przy drodze powiatowej w kierunku Włodowic. 

W konfiguracji przestrzennej terenów zurbanizowanych gminy wnioskowany teren stanowi łącznik 
komunikacyjny dla zachodniej części wsi, spinając drogę powiatową w kierunku Włodowic z drogą gminną 
łączącą centrum wsi Morsko z Kolonią. Projektowana droga zapewnia obsługę komunikacyjną dla obszaru 
4 MN/RM. 

- powierzchnia ogółem: 0,1706 ha (w tym powierzchnia wnioskowana do zmiany sposobu 
użytkowania: 0,0325 ha); 

 

3 NALICZENIE OPŁATY ROCZNEJ 

 

Z tytułu wykorzystania na cele niele śne gruntów le śnych w miejscowo ści Morsko, oddziały 2y i 2x, 
wnioskowanych do zmiany sposobu użytkowania w projekcie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miejscowości Morsko w gminie Włodowice obejmującej fragmenty obszaru miejscowości 
Morsko naliczana jest opłata roczna. 

 

PODSTAWA NALICZENIA OPŁATY ROCZNEJ 

- art. 12 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych z dnia 3 lutego 1985 roku (tekst jednolity: 
Dz.U. 2004 nr 121 poz. 1266 z późniejszymi zmianami); 

- uproszczony plan urządzenia lasu obrębu ewidencyjnego Morsko na lata 2010 – 2019. 

 

WYKAZ GRUNTÓW LEŚNYCH WEDŁUG TYPÓW SIEDLISKOWYCH LASU 

Oddział Typ siedliskowy lasu Powierzchnia w ha 

2y Bśw 0,2370 

2x Inne: wylesienie 0,0180 

Razem  0,2550 

NALICZENIE NALE ŻNOŚCI DLA ODDZIAŁU 2Y 



 

- Typ siedliskowy lasu  - Bśw 

- Powierzchnia             - 0,2370 ha 

 

600 m3 /ha x 0,2370 ha x 136,54 zł/m3 = 19 435,98 zł 

słownie: dziewi ętnaście tysi ęcy czterysta trzydzie ści pi ęć 98/100 złotych. 

 

NALICZENIE OPŁATY ROCZNEJ 

600 m3 /ha x 0,2370 ha x 136,54 zł/m3 x 10%  = 1 943,598 zł 

słownie: tysi ąc dziewi ęćset czterdzie ści trzy 59/100 złotych  

UWAGA 

W powy ższych obliczeniach przyj ęto cen ę 1 m3 na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego 
Urzędu Statystycznego z dnia 20 pa ździernika 2009 r. w sprawie średniej ceny sprzeda ży drewna, 
obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadle śnictwa za pierwsze trzy kwartały 
2009 r. Wyliczone warto ści nale żności i opłaty rocznej mog ą ulec zmianom w zale żności od 
wysoko ści cen sprzeda ży 1 m3  drewna tartacznego iglastego. 

NALICZENIE NALE ŻNOŚCI DLA ODDZIAŁU 2X 

- Typ siedliskowy lasu  - wylesienie 

- Powierzchnia             - 0,0180 ha 

 

Oddział 2x został sklasyfikowany w uproszczonym planie urządzenia lasu obrębu ewidencyjnego Morsko 
na lata 2010 – 2019 jako wylesienie, nie zalesione i nie przewidziane do zalesienia. Nie sporządzono 
zatem opisu taksacyjnego. 

 

4 USTALENIE JEDNORAZOWEGO ODSZKODOWANIA ZA PRZEDWCZE SNY 
WYRĘB DRZEWOSTANU 

 

Z tytułu wykorzystania na cele niele śne gruntów le śnych w miejscowo ści Morsko,  oddział 2x i 2y, 
dla terenów wnioskowanych do zmiany sposobu użytkowania w projekcie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miejscowości Morsko w gminie Włodowice obejmującej fragmenty 
obszaru miejscowości Morsko, naliczana jest opłata w wysokości jednorazowego odszkodowania za 
przedwczesny wyrąb drzewostanu. 

 

PODSTAWA NALICZENIA ODSZKODOWANIA 

- art. 12 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych z dnia 3 lutego 1985 roku (tekst jednolity: 
Dz.U. 2004 nr 121 poz. 1266 z późniejszymi zmianami); 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie jednorazowego 
odszkodowania za przedwczesny wyrąb drzewostanu (Dz.U. 2002 nr 99 poz. 905); 

- uproszczony plan urządzenia lasu obrębu ewidencyjnego Morsko na lata 2010 – 2019; 

 

 

 

WYLICZENIE 
 
Oddział 2y (obszary 4MN/RM i KDW) 



 

 10 So 

Wi      = 245,3 

Ws     = 160,1 

i         = 55 lat 

Z       = 0,9 

bon.  = II 

P       = 0,2370 ha 

C      = 136,54 zł/m 3 

Q1   =  (245,3 - 160,1) x 0,9 x 0,2370 ha x 136,54 zł/m 3  = 2 481,36 zł 
 
Oddział 2x (obszar 4MN/RM) 

Wi      = --- 

Ws     = --- 

i         = --- 

Z       = --- 

bon.  = --- 

P       = 0,0180 ha 

C      = 136,54 zł/m 3   

Q2   =  0,00 zł 
 

ZESTAWIENIE 

Oddział 
Wnioskowana 

powierzchnia w ha Wielkość odszkodowania w zł 

2y 0,2370 ha 2 481,36 zł 

2x 0,0180 ha ------------ 

razem 0,2550 ha 2 481,36 zł 

 

Wysoko ści jednorazowego odszkodowania za przedwczesny wyr ąb drzewostanu lasu prywatnego 
w miejscowo ści Morsko, oddziały 2y i 2x posiadaj ące plan urz ądzenia, wnioskowanych do zmiany 
przeznaczenia pod tereny zabudowy mieszkaniowej jed norodzinnej i zabudowy zagrodowej 
wynosi:  

2 481,36 zł słownie (dwa tysi ące czterysta osiemdziesi ąt jeden 36/100 złotych) 

 

UWAGA 

W powy ższych obliczeniach przyj ęto cen ę 1 m3 na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego 
Urzędu Statystycznego z dnia 20 pa ździernika 2009 r. w sprawie średniej ceny sprzeda ży drewna, 
obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadle śnictwa za pierwsze trzy kwartały 
2009 r. Wyliczone warto ści nale żności i opłaty rocznej mog ą ulec zmianom w zale żności od 
wysoko ści cen sprzeda ży 1 m3  drewna tartacznego iglastego. 



 

Załącznik nr 1 

5 TERENY WNIOSKOWANE O ZMIANĘ SPOSOBU UŻYTKOWANIA 

 





 

Załącznik nr 2 

6 OPIS TAKSACYJNY 
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7 MAPA GOSPODARCZA LASÓW 
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8 

UCHWAŁA RADY GMINY WŁODOWICE NR 125/XVII/2 008 Z DNIA 29 
SIERPNIA 2008 ROKU W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA 
ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANI A 
PRZESTRZENNEGO MIEJSCOWOŚCI MORSKO W GMINIE WŁODOWICE 
OBEJMUJĄCEJ FRAGMENTY OBSZARU MIEJSCOWO ŚCI MORSKO 
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6 OPINIA ŚLĄSKIEJ IZBY ROLNICZEJ 

 










