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2) s”rzedaw naręczna kwiatów, ”Jodów rolnych i le`nych od stanowiska litera ｭKｬ 2,50 zJ 

4. Przy s”rzedawy na straganie stanowiącym wJasno`ć wJa`ciciela targowiska - Gminy, o”Jata targo-

wa za 1 stanowisko wynosi litera ｭSｬ 16,80 zJ 

5. Przy wystawce towarów w celu reklamy za 1 m2 dziaJki (równiew nie”eJny) litera ｭYｬ 2,50 zJ 

6. Od ”ozostaJej s”rzedawy za kawdy zajmowany m2 (równiew nie”eJny) litera ｭZｬ 2,50 zJ 

§ 2. Wykonanie uchwaJy ”owierza się Burmistrzowi Gminy Goleniów. 

§ 3. Traci moc uchwaJa Rady Miejskiej w Goleniowie Nr XXXIV/439/09 z dnia 28 ”audziernika 2009 r. 

w s”rawie o”Jaty targowej (Śz. Urz. Woj. Zach. z 2009 r. Nr 89, poz. 2445). 

§ 4. UchwaJa wchodzi w wycie z dniem 1 stycznia 2011 r. i podlega ogJoszeniu w Śzienniku Urzędo-

wym Województwa Zachodnio”omorskiego. 

 

 Przewodniczący Rady  
 

Henryk Zajko 
2360 
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2361 

UCHWAIA NR XLVI/594/10 

 RADY MIEJSKIEJ W GOLENIOWIE 

 z dnia 2Ń paudziernika 2Ńń0 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Goleniów 

w obrębie geodezyjnym Kliniska Wielkie. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 

z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, 

poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, 

poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, 

poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; 

z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, i Nr 157, poz. 1241 oraz 

z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675), art. 20 ust. 1 ustawy 

z dnia 27 marca 2007 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717; 

z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. 

Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635; z 2007 r. Nr 127, poz. 880 oraz z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, 

Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413 oraz z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, 

poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871 i Nr 149, poz. 996), Rada Miejska w Goleniowie uchwala, 

co nastę”uje: 

RozdziaJ I 

PRźśPISY OGÓLNś 

§ 1. Zgodnie z uchwaJą Rady Miejskiej w Goleniowie Nr XX/274/08 z dnia 27 sierpnia 2008 r. 

o ”rzystą”ieniu do s”orządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Goleniów 

w obrębie geodezyjnym Kliniska Wielkie oraz ”o stwierdzeniu zgodno`ci z ustaleniami Studium uwarun-

kowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy Goleniów ”rzyjętymi uchwaJą Rady Miejskiej 
w Goleniowie Nr LII/462/02 z dnia 24 czerwca 2002 r., zmienionym uchwaJą Nr XLIII/520/06 z dnia 31 

maja 2006 r., uchwaJą Nr XIX/227/08 z dnia 25 czerwca 2008 r. i uchwaJą Nr XXXI/404/09 z dnia 30 

czerwca 2009 r. uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Goleniów dla te-

renu ”oJowonego w obrębie geodezyjnym Kliniska Wielkie, zwany dalej ｭplanemｬ. 
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1. Granice obszaru objętego ”lanem okre`la rysunek ”lanu w skali 1: 1000, zwany dalej rysunkiem 

planu. 

2. Plan obejmuje czę`ć dziaJki nr 203/1 (”o ”odziale dziaJka nr 203/3) ”oJowonej w gminie Goleniów 

w obrębie geodezyjnym Kliniska Wielkie o Jącznej ”owierzchni 3,0416 ha. 

3. Integralną czę`cią niniejszej uchwaJy są: 

1) rysunek planu w skali 1:1000, stanowiący zaJącznik nr 1; 

2) wyrys ze studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania przestrzennego gminy Goleniów, 
stanowiący zaJącznik nr 2; 

3) rozstrzygnięcie o s”osobie roz”atrzenia uwag wniesionych do ”rojektu ”lanu, stanowiące zaJącznik nr 3; 

4) rozstrzygnięcie w s”rawie zasad realizacji zadaL z zakresu infrastruktury technicznej, które nalewą do 
zadaL wJasnych gminy oraz zasad ich finansowania, stanowiące zaJącznik nr 4; 

§ 2. Przedmiotem planu jest ustalenie przeznaczenia i zasad zagos”odarowania terenów mieszkanio-

wych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną i komunikacyjną. 

§ 3. 1. Obszar planu podzielony jest na tereny elementarne, dla których ustala się ”rzeznaczenie 

i s”osoby uwytkowania terenu. 

2. Tereny elementarne oznaczone są niwej o”isanymi symbolami: 

1) 1 MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej i bliuniaczej z dopuszczeniem 

usJug o ”owierzchni do 30% ”owierzchni caJkowitej budynku, 
2) 2 MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej i bliuniaczej z dopuszczeniem 

usJug o ”owierzchni do 30% ”owierzchni caJkowitej budynku, 

3) 3 MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej i bliuniaczej z dopuszczeniem 

usJug o ”owierzchni do 30% ”owierzchni caJkowitej budynku, 
4) 4 MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej i bliuniaczej z dopuszczeniem 

usJug o ”owierzchni do 30% ”owierzchni caJkowitej budynku, 
5) 5 IT - teren ”asa technicznego sieci wodociągowej Ø 160 z dopuszczeniem lokalizacji urządzeL infra-

struktury technicznej sieci kanalizacji sanitarnej (przepom”ownia `cieków) i kanalizacji deszczowej 

(se”aratory oczyszczające `cieki deszczowe) i innych, 

6) 6 IT - teren ”asa technicznego sieci wodociągowej Ø 160 z dopuszczeniem lokalizacji urządzeL infra-

struktury technicznej sieci kanalizacji sanitarnej (przepom”ownia `cieków) i kanalizacji deszczowej 

(se”aratory oczyszczające `cieki deszczowe) i innych, 

7) 7 IT - teren urządzeL infrastruktury technicznej sieci kanalizacji sanitarnej (”rze”om”owania `cieków) 
i kanalizacji deszczowej (se”aratory oczyszczające `cieki deszczowe) i innych, 

8) 8 E - teren urządzeL sieci elektroenergetycznych - stacja transformatorowa SN/nN, 

9) 9 KDw - teren drogi wewnętrznej, 
10) 10 KDw - teren drogi wewnętrznej, 
11) 11 KDw - teren drogi wewnętrznej. 

3. Ustalenia formuJowane są na dwóch ”oziomach: ogólnym i szczegóJowym. Ustalenia ogólne obo-

wiązują na caJym obszarze ”lanu. Ustalenia szczegóJowe obowiązują dla terenu elementarnego. 

4. PeJny tekst ustaleL dla okre`lonego obszaru zawiera Jącznie ustalenia ogólne dla caJego terenu ob-

jętego ”lanem i ustalenia szczegóJowe dla terenu elementarnego, w którym znajduje się dany obszar. 

§ 4. 1. Ustala się nastę”ujące definicje uwytych w planie terminów: 

1) linia rozgraniczająca - nalewy ”rzez to rozumieć linię oddzielającą ”oszczególne tereny o równym prze-

znaczeniu lub równych zasadach zagos”odarowania; 
2) nieprzekraczalna linia zabudowy - nalewy ”rzez to rozumieć linię ograniczającą obszar, na którym do-

”uszcza się wznoszenie budynków oraz okre`lonych w ustaleniach ”lanu rodzajów budowli naziem-

nych nie będących liniami przesyJowymi, sieciami uzbrojenia terenu i urządzeniami infrastruktury 

technicznej, za wyjątkiem lokalizacji `mietników; 
3) obowiązująca linia zabudowy - nalewy ”rzez to rozumieć linię wyznaczającą ”oJowenie lica budynku - 

do”uszcza się cofnięcie i wysunięcie wej`ć, wbudowanych garawy i loggii w gJąb oraz w ”rzód od 
obowiązującej linii zabudowy na odlegJo`ć do 3,0 m, na odcinku nie ”rzekraczającym Jącznie 1/4 sze-

roko`ci elewacji; 
4) funkcja podstawowa - nalewy ”rzez to rozumieć takie ”rzeznaczenie terenu, które ”owinno ”rzewawać 

na danym terenie, wyznaczonym liniami rozgraniczającymi; 
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5) funkcja uzu”eJniająca - nalewy ”rzez to rozumieć rodzaje funkcji inne niw ”odstawowe, które uzu”eJ-
niają lub wzbogacają ”rzeznaczenie ”odstawowe; 

6) powierzchnia zabudowy - nalewy ”rzez to rozumieć obszar wyznaczony ”rzez obrys ”arteru budynku 

w stanie wykoLczonym lub `cian fundamentowych, jeweli na ”oziomie terenu jest on większy od rzu-

tu obrysu ”arteru; do ”owierzchni zabudowy wlicza się równiew ”owierzchnię obiektów pomocni-

czych (gos”odarczych) jak budynki gos”odarcze, garawe, altany it”., natomiast nie wlicza się ”o-

wierzchni budynków lub ich czę`ci znajdujących się ”oniwej ”oziomu terenu, ”owierzchni schodów, 
pochylni i ram” zewnętrznych, studzienek ”rzy okienkach ”iwnicznych, daszków, oka”ów dacho-

wych, basenów i sztucznych oczek wodnych; 

7) powierzchnia biologicznie czynna - nalewy ”rzez to rozumieć grunt rodzimy ”okryty ro`linno`cią oraz 
wodę ”owierzchniową na dziaJce budowlanej, a takwe 50% sumy nawierzchni tarasów i stro”odachów, 
urządzonych jako staJe trawniki lub kwietniki na ”odJowu za”ewniającym ich naturalną wegetację, 
o powierzchni nie mniejszej niw 10 m2. 

8) ”rze”isy odrębne - nalewy ”rzez to rozumieć aktualnie obowiązujące ”rze”isy ustaw wraz z aktami 

wykonawczymi, a takwe ratyfikowane umowy międzynarodowe, ”rawa Unii śuro”ejskiej, obowiązują-
ce w regulowanej dziedzinie; 

9) reklama wolno stojąca - nalewy ”rzez to rozumieć samodzielny obiekt ”rzeznaczony wyJącznie do eks-

”ozycji na”isów, znaków graficznych i innych elementów dekoracyjnych o charakterze informacyjnym 

lub marketingowym; 

10) teren elementarny - nalewy ”rzez to rozumieć czę`ć obszaru objętego ”lanem wyznaczona na rysunku 

planu liniami rozgraniczającymi, oznaczony numerem i symbolem funkcji; 

11) urządzenia towarzyszące obiektom budowlanym - nalewy ”rzez to rozumieć urządzenia techniczne 
za”ewniające mowliwo`ć uwytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, takie jak ”rzyJącza 

i urządzenia instalacyjne, ”rzejazdy, ogrodzenia, ”lace ”od `mietniki, chodniki, doj`cia i dojazdy; 

12) wysoko`ć zabudowy - nalewy ”rzez to rozumieć wysoko`ć zabudowy mierzoną od ”oziomu terenu 

”rzy najniwej ”oJowonym wej`ciu do budynku lub jego czę`ci, znajdującym się na ”ierwszej kondygna-

cji nadziemnej budynku, do najwywej ”oJowonego ”unktu stro”odachu, lub ”rzekrycia budynku; 
13) obsJuga inwynieryjna - nalewy ”rzez to rozumieć zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 

infrastruktury technicznej. 

RozdziaJ II 

PRźśPISY OGÓLNś 

§ 5. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego: 

1. Na terenach zabudowy mieszkaniowej 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, ustala się: 

1) nastę”ujący zakres usJug do”uszczalny w budynkach mieszkalnych: medyczne, handlowe, gastrono-

miczne, biurowe, turystyki (najmu ”okoi), usJugi rzemie`lnicze w zakresie obsJugi klientów i inne; 

2) zakaz lokalizowania usJug uciąwliwych dla funkcji mieszkaniowej, w tym szczególnie usJug związa-

nych z motoryzacją; 
3) zakaz lokalizowania garawy i miejsc postojowych dla samochodów o dopuszczalnej masie caJkowitej 

”owywej 3,5 t oraz ich przyczep i naczep; 

4) mowliwo`ć sytuowania budynków bez”o`rednio ”rzy granicy sąsiedniej dziaJki budowlanej ”od wa-

runkiem s”eJnienia wymagaL okre`lonych w ”rze”isach odrębnych w zakresie bez”ieczeLstwa ”owa-

rowego; 

5) dopuszcza się wysunięcia ”oza nie”rzekraczalną i obowiązującą linię zabudowy: 
a) na wysoko`ci ”owywej ”arteru dla: wykuszy, gzymsów wieLczących - do 1,5 m, balkonów - do 

2,0 m, innych elementów ”rogramu architektonicznego - do 1,0 m; 

b) na wysoko`ci ”arteru dla: schodów zewnętrznych, daszków nad wej`ciami, studzienek do`wie-

tlających ”iwnice oraz elementów ws”artych na sJu”ach - do 3,0 m 

6) do”uszcza się lokalizowanie garawy wolno stojących, ”rzylegJych do granicy dziaJek usytuowanych 

w gJębi ”osesji; 
7) jednakowy kąt nachylenia ”oJaci dachowych dla wszystkich obiektów, usytuowanych na terenie 

dziaJki budowlanej; 
8) mowliwo`ć realizacji lukarn o Jącznej szeroko`ci nie ”rzekraczającej 50% szeroko`ci elewacji frontowej 

budynku; 

9) ”okrycie dachów dachówką ceramiczną, cementową w kolorach naturalnych (odcienie czerwieni, 

brązu, szaro`ci) z wyJączeniem kolorów niebieskich i odcieni koloru niebieskiego, lub strzechą trzci-

nową lub sJomianą, 
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§ 6. Ustalenia dotyczące zasad ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu kulturowego. 

1. Obszar ”lanu ”oJowony jest na terenie ochrony ”o`redniej ujęć wody ”odziemnej ｭKliniska Iｬ  

i ｭKliniska IIｬ. 

2. Na obszarze planu zabronione jest: 

1) w”rowadzanie `cieków do wód lub do ziemi, za wyjątkiem: 

a) oczyszczonych wód o”adowych i roztopowych, 

b) wód o”adowych i rozto”owych, które mogą być w”rowadzane do wód lub do ziemi bez oczysz-

czania, 

c) oczyszczonych `cieków ”ochodzących ze stacji uzdatniania wody; 
2) rolnicze wykorzystanie `cieków; 
3) stosowanie nawozów za wyjątkiem nawozów organicznych; 
4) stosowanie `rodków ochrony ro`lin za wyjątkiem `rodków do”uszczonych do stosowania w strefach 

ochronnych ujęć wody; 
5) lokalizowanie skJadowisk od”adów; 
6) ”rzechowywanie lub skJadowanie od”adów ”romieniotwórczych; 
7) lokalizowanie zakJadów ”rzemysJowych; 

8) lokalizowanie ferm chowu lub hodowli zwierząt; 
9) lokalizowanie magazynów ”roduktów ro”o”ochodnych a takwe rurociągów do ich trans”ortu, z wyJą-

czeniem naziemnych przydomowych zbiorników gazu ”Jynnego; 
10) mycie ”ojazdów mechanicznych poza myjniami usJugowymi; 

11) naprawianie i obsJuga ”ojazdów mechanicznych poza terenem zakJadów usJugowych ”rowadzących 
taką dziaJalno`ć na ”odstawie odrębnych ”rze”isów; 

12) lokalizowanie nowych ujęć wody ”odziemnej; 

13) lokalizowanie cmentarzy; 

14) grzebanie zwJok zwierzęcych; 
15) wydobywanie kopalin; 

16) wykonywanie robót melioracyjnych oraz wyko”ów ziemnych o gJęboko`ci ”rzekraczającej 1,0 m, za 

wyjątkiem ”rac związanych z budową infrastruktury technicznej; 
17) wykonywanie odwodnieL budowlanych innych niw krótkotrwaJe odwodnienia za pomocą igJofiltrów, 

za wyjątkiem odwodnieL związanych z budową infrastruktury technicznej; 
18) budowa torów kolejowych, autostrad oraz dróg za wyjątkiem dróg ”owiatowych, gminnych i we-

wnętrznych; 

3. W zakresie ochrony ”rzyrody ustala się: 

1) mowliwo`ć ”ozyskiwania, zbioru, ”rzetrzymywania, posiadania, preparowania i ”rzetwarzania caJych 
ro`lin i ich czę`ci (kocanki ”iaskowe) ”rzez ”odmioty, które uzyskaJy zezwolenie wojewody na ich 
pozyskiwanie z terenów oznaczonych w planie symbolami MN; 

2) ”rzenoszenie ro`lin zagrowonych, z terenów oznaczonych w planie symbolami MN i KDw, na nowe 

stanowiska w strefie linii wysokiego na”ięcia wyJączonej z zabudowy, znajdującej się w sąsiedztwie 
obszaru planu; 

4. W zakresie ochrony `rodowiska ustala się: 

1) zachowanie w maksymalnym sto”niu istniejącej zieleni oraz w”rowadzenie zieleni wysokiej i niskiej 

wzdJuw ciągów komunikacyjnych; 

2) uzu”eJnienia nowymi nasadzeniami gatunkami rodzimymi (o duwych walorach dekoracyjnych i bio-

cenotycznych) w razie koniecznych wycinek drzew, kolidujących z projektowanym zagospodarowaniem; 

3) do”uszcza się mowliwo`ć wycinki jedynie niezbędnych drzew dla uzyskania od”owiedniego nasJonecz-

nienia terenu oraz dla celów sanitarnych; 
4) prowadzenie sieci infrastruktury technicznej w sposób nie naruszający systemów korzeniowych drzew; 
5) dziaJalno`ć gos”odarcza ”rowadzona w ramach usJug musi ”od względem oddziaJywania na elementy 

`rodowiska (haJas, emisje it”.) ograniczać się do wyznaczonego terenu wJasnej dziaJki budowlanej 
i nie naruszać interesów osób trzecich oraz norm ochrony `rodowiska. 

6) s”osób zagos”odarowania terenu nie mowe zmieniać kierunków od”Jywu wód gruntowych i po-

wierzchniowych na terenach sąsiednich; 
7) zachowanie istniejących na obszarze ”lanu rowów melioracyjnych; w przypadku kolizji z projektowa-

ną zabudową lub infrastrukturą - mowliwa ”rzebudowa zgodnie ze sztuką budowlaną w uzgodnieniu 

z wJa`ciwym organem administracji; 
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8) ”rzy realizacji ustaleL ”lanu nalewy ”rzestrzegać nastę”ujących zasad: 
a) chronić ”róchniczą warstwę gleby ”rzed degradacją i niszczeniem; 

b) okre`lić s”osoby ”rzeciwdziaJania erozji wodnej i wietrznej podczas prowadzenia prac budowla-

nych oraz ”o ich zakoLczeniu; 
c) ”rzewidzieć zdjęcie ”róchniczej warstwy gleby - zaleca się wykorzystanie ”róchniczej warstwy 

gleby na cele ”o”rawy warto`ci uwytkowej innych gruntów w gminie. 

§ 7. Ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJ-
czesnej: 

1. Na obszarze ”lanu nie wystę”ują obszary objęte ochroną konserwatorską. 

§ 8. Ustalenia dotyczące wymagaL wynikających z ”otrzeb ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych: 

1. WzdJuw dróg ”ublicznych zakaz realizacji ogrodzeL z ”refabrykowanych ”rzęseJ betonowych, 
a takwe o wysoko`ci ”rzekraczającej 2,0 m; 

2. Lokalizację reklam wolno stojących w pasie drogowym warunkuje się nie ”owodowaniem ograni-

czeL w ”rowadzeniu sieci inwynieryjnych ani utrudnieL w ruchu drogowym; 

§ 9. Ustalenia dotyczące s”osobów i terminów tymczasowego zagos”odarowania, urządzenia 

i uwytkowania terenu: 

1. Ustala się zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych oraz nowego zagos”odarowania 
tymczasowego; 

2. Śo czasu realizacji ustaleL niniejszej uchwaJy, ustala się mowliwo`ć uwytkowania terenów w s”osób 

dotychczasowy. 

§ 10. Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji: 

1. ObsJugę komunikacyjną obszaru ”lanu ustala się z istniejącej drogi ”owiatowej oraz dróg we-

wnętrznych ”owiązanych z ukJadem sieci dróg w gminie; 

2. Powiązania ukJadu komunikacyjnego obszaru planu z ukJadem zewnętrznym zapewnia droga po-

wiatowa nr 0701Z relacji Szczecin - Goleniów; 

3. Na terenach komunikacji drogowej do”uszcza się, jako uzu”eJnienie funkcji ”odstawowej lokalizo-

wanie: 

1) ”rzyulicznych ”asów ”ostojowych i zatok postojowych dla samochodów; 
2) `ciewek rowerowych; 
3) zieleni przyulicznej i izolacyjnej; 

4) sieci i urządzeL technicznego uzbrojenia terenu; 
5) urządzeL organizacji ruchu; 
6) elementów wy”osawenia ulic i urządzeL ”rzestrzeni ”ublicznych. 

4. Lokalizacja obiektów i urządzeL oraz elementów urządzenia ”rzestrzeni ”ublicznych jest do”usz-

czalna pod warunkiem nie ”owodowania ograniczenia lub zagroweL dla ruchu drogowego. 

5. Przy ”rzej`ciach dla ”ieszych i ”rzejazdach rowerowych ustala się wymóg wykonania obniwenia 
krawęwników jezdni. 

6. W liniach rozgraniczających dróg ustala się zachowanie rezerw terenu dla ”otrzeb sieci uzbrojenia 
podziemnego (sieć wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, sieci gazowej, linii elek-

troenergetycznej, linii telekomunikacyjnej oraz innych sieci i urządzeL infrastruktury technicznej niezbęd-

nych do ”rawidJowego funkcjonowania terenów mieszkaniowych. 

7. Realizacja kawdego nowego obiektu, rozbudowa bądu zmiana s”osobu uwytkowania obiektu bu-

dowlanego uwarunkowana jest zapewnieniem na terenie inwestycji od”owiedniej ilo`ci miejsc postojo-

wych dla samochodów osobowych. 

8. Ustala się minimalne wskauniki do obliczenia zas”okojenia w miejsca postojowe dla samochodów 
osobowych: 

1) dla funkcji mieszkaniowej w zabudowie jednorodzinnej - 2 miejsca postojowe na kawdy lokal miesz-

kalny (w bilansie sumuje się miejsca w garawach staJych); 
2) dla lokalu gastronomicznego - 1 miejsce postojowe na 4 miejsca konsumpcyjne; 
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3) dla ”unktów ”ocztowych, bankowych, lokali handlowych i innych - 4 miejsca postojowe na 100 m2 

”owierzchni uwytkowej usJugi; 
4) dla ”ensjonatów, gos”odarstw agroturystycznych - 3 miejsca ”ostojowe na 10 Jówek; 
5) dla usJug medycznych - 4 miejsca postojowe na gabinet; 

6) dla biur - 1 miejsce postojowe na 1 lokal biurowy. 

§ 11. Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej: 

1. Zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną oraz obsJugę telekomunikacyjną, od”rowadzanie 
`cieków i wód o”adowych realizuje się w oparciu o istniejące i projektowane sieci uzbrojenia terenu, 

”rzebiegające w istniejących i projektowanych drogach oraz wyznaczonych pasach infrastruktury tech-

nicznej oraz poza granicami opracowania, a takwe na terenach zieleni urządzonej wyznaczonych w obsza-

rze opracowania. 

2. Śo”uszcza się na terenach o funkcji mieszkaniowej realizację inwestycji celu ”ublicznego z zakresu 

Jączno`ci ”ublicznej, jeweli taka inwestycja jest zgodna z przepisami odrębnymi. 

3. Na terenie ”lanu do”uszcza się realizację innych sieci infrastruktury technicznej nie związanych 

bez”o`rednio z obszarem opracowania, a niezbędnych dla ”otrzeb lokalnej s”oJeczno`ci. 

4. W zakresie zaopatrzenia w wodę: 

1) ustala się zao”atrzenie w wodę z istniejącej sieci wodociągowej ”oJowonej na terenie elementarnym 

5IT i 6IT; 

2) ustala się przebieg projektowanej sieci rozdzielczej w liniach rozgraniczenia dróg wewnętrznych 9 KDw, 

10KDw i 11KDw, poza obszarem jezdni; 

3) do”uszcza się ”rzebudowę istniejącej sieci wodociągowej uwzględniającą biewące ”otrzeby uwytkowników; 
4) niezalewnie od zao”atrzenia w wodę z sieci, nalewy ”rzewidzieć zao”atrzenie z awaryjnych studni pu-

blicznych zlokalizowanych ”oza strefą ochronną ujęć wody ”odziemnej ｭKliniska Iｬ i ｭKliniska IIｬ; 
5) zaopatrzenie w wodę do celów ”rzeciw”owarowych z hydrantów ulicznych zamontowanych na no-

wo”rojektowanej sieci wodociągowej zgodnie z przepisami odrębnymi; 

5. W zakresie od”rowadzenia `cieków sanitarnych: 

1) ustala się od”rowadzenie `cieków ”o”rzez ”rojektowaną i istniejącą kanalizację sanitarną grawitacyjno - 

tJoczną do najbliwszej oczyszczalni `cieków; 
2) ustala się wJączenie ”rojektowanej kanalizacji sanitarnej do istniejącej zbiorczej kanalizacji sanitarnej 

zlokalizowanej w ul. SzczeciLskiej ”oza obszarem planu; 

3) ustala się ”rzebieg ”rojektowanej sieci kanalizacji sanitarnej w liniach rozgraniczenia dróg wewnętrz-
nych 9KDw, 10KDw i 11 KDw; 

6. W zakresie od”rowadzenia wód o”adowych: 

1) ustala się od”rowadzenie wód o”adowych i roztopowych z terenów ulic dróg wewnętrznych 9KŚw, 
10KDw i 11KDw do ziemi po oczyszczeniu do parametrów dopuszczalnych zgodnie z przepisami od-

rębnymi; 

2) ustala się ”rzebieg ”rojektowanej sieci kanalizacji deszczowej oraz urządzenia do oczyszczania wód 
opadowych i roztopowych w liniach rozgraniczenia dróg wewnętrznych 9KŚw, 10KŚw i 11KDw; 

3) ustala się od”rowadzenie wód o”adowych i roztopowych z ”owierzchni dziaJek budowlanych ”rze-

znaczonych pod funkcje mieszkaniowe w tym z ”oJaci dachowych do gruntu ”o”rzez studnie chJonne. 

7. W zakresie elektroenergetyki: 

1) ustala się zasilanie obszaru ”lanu z istniejących i projektowanych stacji transformatorowych SN/nN; 

2) ”rojektowaną stację transformatorową SN/nN nalewy zlokalizować na terenie elementarnym 8 E; 

3) ”rojektowaną stację transformatorową SN/nN nalewy zasilić linią kablową z sieci istniejącej ”oza ob-

szarem planu; 

4) dla stacji transformatorowych do”uszcza się rozbudowę, ”rzebudowę i dostosowanie uwzględniające 
biewące ”otrzeby uwytkowników; 

5) obiekty ”rojektowane zasilić rozdzielczą siecią kablową niskiego na”ięcia; 
6) ustala się ”rzebieg ”rojektowanych linii kablowych `redniego i niskiego na”ięcia w liniach rozgrani-

czenia dróg wewnętrznych 9KŚw, 10KŚw i 11KDw, poza obszarem jezdni; 

7) ustala się budowę o`wietlenia ulicznego w liniach rozgraniczenia dróg wewnętrznych 9KŚw, 10KŚw 

i 11KDw; 
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8) odcinki istniejących linii na”owietrznych niskiego i `redniego na”ięcia zlokalizowane w obszarze planu 

nalewy ”rzebudować jako linie kablowe; 

8. W zakresie zaopatrzenia w gaz: 

1) ustala się zao”atrzenie w gaz obiektów budowlanych w obszarze planu gazem przewodowym `red-

niego ci`nienia o `rednicy 25 - 180 (mm) z sieci gazowej istniejącej ”oza obszarem planu; 

2) zatwierdzony plan lub zmiany planu obejmują obszary będące strefami kontrolowanymi nad gazocią-
gami w/c, `r/c, n/c o szeroko`ci (”rze”isy szczególne), na których to - zgodnie z przepisami Prawa 

Budowlanego, wystę”ują ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu; 

3) istnieje ograniczenie ”raw wJasno`ci wJa`cicieli gruntów nad gazociągami, tj. w ”asie nad gazociągiem 

(w strefie kontrolowanej) - związane z zagwarantowaniem dostę”no`ci do gazociągu dla sJuwb eks”lo-

atacyjnych operatora sieci gazowej; 

4) ustala się ”rzebieg ”rojektowanych sieci gazowych w liniach rozgraniczenia dróg wewnętrznych 9KŚw, 
10KDw i 11KDw, poza obszarem jezdni; 

9. W zakresie zaopatrzenia w cie”Jo: 

1) ustala się roz”roszony system ogrzewania z zastosowaniem niskoemisyjnych uródeJ cie”Ja zasilanych 
przyjaznymi dla `rodowiska naturalnego no`nikami energii; 

2) do”uszcza się wszystkie formy nowoczesnych technologii wytwarzania energii, w tym energii ze uródeJ 
odnawialnych, pom”y cie”Ja, kolektory sJoneczne do wytwarzania energii i cie”Ja w obszarze planu; 

10. W zakresie telekomunikacji: 

1) ustala się obsJugę telekomunikacyjną w obszarze ”lanu siecią kablową w kanalizacji teletechnicznej 

zlokalizowaną w liniach rozgraniczenia dróg wewnętrznych 9KŚw, 10KŚw i 11KDw, poza obszarem 

jezdni; 

2) sieć telekomunikacyjną w obszarze ”lanu ”odJączyć z siecią telekomunikacyjną istniejącą ”oza obsza-

rem planu; 

11. W zakresie usuwania i unieszkodliwiania od”adów: 

1) ustala się miejski system zbierania od”adów; 
2) od”ady nalewy wstę”nie segregować i gromadzić w odpowiednich pojemnikach do przeznaczonych do 

tego celu; 

3) kawdy wJa`ciciel lub uwytkownik nieruchomo`ci ”owinien ”osiadać umowę na odbiór od”adów z kon-

cesjonowanym odbiorcą zgodnie z przepisami odrębnymi; 

12. Śo”uszcza się, w razie konieczno`ci, mowliwo`ć realizowania sieci infrastruktury technicznej ”oza 
liniami rozgraniczenia dróg wewnętrznych. 

§ 12. Ustalenia dotyczące szczególnych warunków zagos”odarowania terenów w obszarze planu 

oraz ograniczenia w ich uwytkowaniu: 

1) zakazuje się lokalizacji inwestycji ”ogarszających i mogących ”ogorszyć `rodowisko naturalne, we-

dJug ”rze”isów odrębnych; 
2) zakazuje się lokalizacji elektrowni wiatrowych i wiatraków do wytwarzania energii elektrycznej; 
3) zakazuje się lokalizacji miejsc postojowych dla samochodów cięwarowych; 
4) zakazuje się lokalizacji garawy blaszanych i obiektów kontenerowych i tymczasowych; 

5) ”rzy ”rojektowaniu obiektów budowlanych nalewy za”ewnić ochronę ludno`ci zgodnie z wymagania-

mi obrony cywilnej zgodnie z przepisami odrębnymi; 

6) maksymalna wysoko`ć zabudowy ”odana w ”rze”isach szczegóJowych nie dotyczy inwestycji celu 
publicznego z zakresu Jączno`ci ”ublicznej, jeweli taka inwestycja jest zgodna z przepisami odrębnymi; 

§ 13. Ustala się stawkę o”Jaty, o której mowa w art. 36 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowa-

niu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci 5%. 

RozdziaJ III 

PRźśPISY SźCźśGÓIOWś 

§ 14. 1. Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej i bliuniaczej 
z dopuszczeniem usJug o ”owierzchni do 30% ”owierzchni caJkowitej budynku wraz z urządzeniami towa-

rzyszącymi obiektom budowlanym, oznaczone na rysunku planu symbolami: 
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1) 1 MN o powierzchni 0,7081 ha 
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2) 2 MN o powierzchni 0,6521 ha 
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3) 3 MN o powierzchni 0,3010 ha 
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4) 4 MN o powierzchni 0,6201 ha 
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5) 5IT o powierzchni 0,0527 ha 

 

 

6) 6IT o powierzchni 0,0131 ha 

 

 

7) 7IT o powierzchni 0,0220 ha 
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8) 8E o powierzchni 0,0185 ha 

 

 

9) 9KDw o powierzchni 0,0933 ha 

 

 

10) 10KDw o powierzchni 0,5430 ha 
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11) 11KDw o powierzchni 0,0177 ha 

 

 

RozdziaJ IV 

PRźśPISY KOKCOWś 

§ 15. W drodze niniejszej uchwaJy dokonuje się zmiany ”rzeznaczenia gruntów rolnych na cele nie-

rolnicze o Jącznej powierzchni 3,0416 ha w tym 3,0416 ha gruntów klasy RVI. 

§ 16. Wykonanie niniejszej uchwaJy ”owierza się Burmistrzowi Gminy Goleniów. 

§ 17. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 30 dni od dnia jej ogJoszenia w Śzienniku Urzędowym 

Województwa Zachodnio”omorskiego i ”odlega ”ublikacji na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta 

w Goleniowie. 

 

 Przewodniczący Rady  
 

Henryk Zajko 
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źaJącznik nr 1 

do uchwaJy Nr XLVI/594/10 

Rady Miejskiej w Goleniowie 

z dnia 20 ”audziernika 2010 r. 
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źaJącznik nr 2 

do uchwaJy Nr XLVI/594/10 

Rady Miejskiej w Goleniowie 

z dnia 20 ”audziernika 2010 r. 
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źaJącznik nr 3 

do uchwaJy Nr XLVI/594/10 

Rady Miejskiej w Goleniowie 

z dnia 20 ”audziernika 2010 r. 

Rozstrzygnięcie 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. Nr 80, poz. 717 z ”óuniejszymi zmianami), Rada Miejska w Goleniowie rozstrzyga, 

co nastę”uje: 

W wyniku wyJowenia ”rojektu ”lanu miejscowego zagospodarowania przestrzennego Gminy Goleniów 

w obrębie ewidencyjnym Kliniska Wielkie - do wglądu ”ublicznego wraz z ”rognozą oddziaJywania na 
`rodowisko w dniach od 1 kwietnia 2010 r. do dnia 30 kwietnia 2010 r., tj. w okresie wyJowenia oraz 
w terminie 14 dni ”o u”Jywie wyJowenia, nie wniesiono wadnych uwag, w związku z czym nie rozstrzyga 

się o sposobie ich rozpatrzenia. 

 

 

źaJącznik nr 4 

do uchwaJy Nr XLVI/594/10 

Rady Miejskiej w Goleniowie 

z dnia 20 ”audziernika 2010 r. 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych gminy, oraz zasadach ich finansowania 

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 ”óuniejszymi zmianami), Rada Miejska w Goleniowie rozstrzyga, 

co nastę”uje: 

1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej sJuwące zas”okajaniu zbiorowych ”otrzeb mieszkaL-
ców stanowią, zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1998 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z ”óuniejszymi zmianami), zadania wJasne gminy. 

2. Brak jest inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, zaliczonych do zadaL wJasnych gminy, 

zapisanych w niniejszym planie. 

3. Wszystkie inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej będą realizowane ”rzez inwestora ”ry-

watnego w oparciu o umowę nr 1058/2010 z dnia 26 lipca 2010 r. 
2361 

 

 

 

2362 
2362 

UCHWAIA NR XLVI/601/10 

 RADY MIEJSKIEJ W GOLENIOWIE 

 z dnia 2Ń paudziernika 2Ńń0 r. 

w sprawie obniwenia ceny skupu ń q wyta sJuwącej do obliczenia podatku rolnego w roku 2011. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 

z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, 

poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, 

poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, 


