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UCHWAIA NR XLI/526/10 

 RADY MIEJSKIEJ W GOLENIOWIE 

 z dnia 28 kwietnia 2010 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Goleniów 

w obrębie ewidencyjnym nr 4 m. Goleniów - dotyczącego terenu w rejonie 

ul. Rybackiej i ul. Nowogardzkiej 

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 i 146) oraz 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 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; z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, 

poz. 1413 oraz z 2010 r. Nr 24, poz. 124), Rada Miejska w Goleniowie uchwala, co nastę”uje: 

§ 1. 1. Zgodnie z uchwaJą Nr XX/275/08 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 27 sierpnia 2008 r. 

w s”rawie ”rzystą”ienia do s”orządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmu-

jącego teren ”oJowony w obrębie ewidencyjnym 4 m. Goleniów, ”o stwierdzeniu zgodno`ci z ustaleniami 

Studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy Goleniów ”rzyjętymi uchwa-

Ją 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. oraz uchwaJą 
Nr XXXI/404/09 z dnia 30 czerwca 2009 r., uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzen-

nego obejmujący teren w rejonie ul. Rybackiej i ul. Nowogardzkiej, ”oJowony w obrębie ewidencyjnym 4 

m. Goleniów, zwany dalej ｭplanemｬ. 

2. Plan obejmuje teren o Jącznej ”owierzchni 106 ha, którego granice oznaczono na rysunku w skali 

1:1000, stanowiącym zaJącznik do niniejszej uchwaJy. 

3. Integralną czę`cią uchwaJy są: 

1) rysunek planu w skali 1:1000, stanowiący zaJącznik nr 1; 
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2) wyrys ze studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego 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; 

4. Przedmiotem ”lanu jest ”rzeznaczenie terenów ”od rozwój budownictwa mieszkaniowego oraz funkcji 
usJugowych wraz z zielenią i infrastrukturą towarzyszącą oraz okre`lenie zasad ich zagos”odarowania. 

RozdziaJ 1 

Zasady konstrukcji planu. 

§ 2. 1. Obszar objęty ”lanem ”odzielony zostaJ na tereny elementarne o równych funkcjach lub rów-
nych zasadach zagos”odarowania, okre`lonych liniami rozgraniczającymi, dla których ustala się ”rzezna-

czenie, zasady zabudowy i zagospodarowania terenu; 

1) kawdy teren elementarny oznaczono na rysunku planu - zaJączniku graficznym oraz w tek`cie ”lanu 
identyfikatorem cyfrowo - literowym; liczba oznacza kolejny numer terenu, symbol literowy oznacza 

funkcję terenu lub klasyfikację funkcjonalną drogi; 
2) ustalenia planu formuJowane są na dwóch ”oziomach - ogólnym i szczegóJowym; ustalenia ogólne 

obowiązują na caJym obszarze objętym planem, ustalenia szczegóJowe obowiązują na obszarze wJa-

`ciwego terenu elementarnego; 

3) dla wyodrębnionych terenów elementarnych ustalenia szczegóJowe s”orządzono w formie tabeli - 

ｭkarty terenuｬ oznaczonej symbolem terenu, zawierającej jego ”owierzchnię, segregując tre`ć ustaleL 
wg ustalonych grup: 

a) przeznaczenie terenu, 

b) ksztaJtowanie zabudowy i zagospodarowanie terenu, 

c) zasady ”odziaJu terenu, 
d) ustalenia w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, 
e) ustalenia w zakresie ochrony `rodowiska, 
f) obsJuga komunikacyjna, 

g) ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej, 

h) stawka ”rocentowa sJuwąca naliczeniu o”Jaty z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci. 

2. W obrębie terenu elementarnego wystę”ować mogą szczególne ograniczenia i wymogi z tytuJu: 

1) ochrony dóbr kultury - obiektów chronionych; wynikające z tego tytuJu rygory ustalono w § 7 niniej-

szej uchwaJy; informacje o ich wystę”owaniu zawarto w ｭkarcie terenuｬ wJa`ciwego terenu elemen-

tarnego, a obszary lub obiekty ”odlegające ochronie oznaczono na rysunku ”lanu; 
2) ”oJowenia na obszarze strefy ochronnej C zagrowenia zanieczyszczenia wód ”odziemnych GJównego 

Zbiornika Wód Podziemnych 123 - zbiornik międzymorenowy Stargard-Goleniów; wynikające z tego 

tytuJu rygory ustalono w § 8 ust. 3 niniejszej uchwaJy; 
3) ”oJowenia na terenie strefy ochronnej [teren ochrony bez”o`redniej i ”o`redniej] ujęcia wody ”odziemnej 

przy ul. Rybackiej w Goleniowie i roz”orządzeL: Nr 1/2007 z dnia 25 maja 2007 r. oraz Nr 2/2007 

z dnia 19 wrze`nia 2007 r. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gos”odarki Wodnej w Szczecinie; wyni-

kające z tego tytuJu rygory ustalono w § 8 ust. 4 i 5 niniejszej uchwaJy; informacje o ich wystę”o-

waniu zawarto w ustaleniach szczegóJowych wJa`ciwego terenu elementarnego, a obszar, którego 
dotyczą oznaczono na rysunku ”lanu. 

3. PeJny tekst ustaleL dla okre`lonego obszaru zawiera ustalenia ogólne i szczegóJowe. 

4. Ustala się nastę”ujące zasady konstrukcji zaJącznika graficznego - rysunku planu: 

1) rysunek ”lanu s”orządzono w skali 1:1000; 

2) kawde ustalenie ”rzedstawione na rysunku znajduje od”owiednie odwzorowanie w ustaleniu tekstowym; 

3) wszystkie symbole graficzne uwyte na rysunku ”lanu zostaJy obja`nione w legendzie; 

4) ”rzebiegi linii okre`lonych na rysunku ”lanu wyznaczają osie tych linii; 
5) sieci infrastruktury technicznej na rysunku ”lanu oznaczają ogólna zasadę ich ”rzebiegu. 
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§ 3. Uwyte w ustaleniach szczegóJowych okre`lenia oznaczają: 

1) obowiązująca linia zabudowy - linia wyznaczająca ”oJowenie lica budynku mieszkalnego, będąca jed-

nocze`nie nie”rzekraczalną linią zabudowy towarzyszącej (garawe, budynki gos”odarcze, oranwerie 
itp.), dopuszczalne max. 1,5-metrowe przekroczenie kubaturowymi elementami elewacji o szeroko`ci 
do 25% Jącznej szeroko`ci `ciany; 

2) nieprzekraczalna linia zabudowy - linia ograniczająca obszar usytuowania budynku; 
3) powierzchnia zabudowy - obszar wyznaczony przez rzut skrajnego obrysu budynku ”owywej ”oziomu 

terenu w stanie wykoLczonym na ”Jaszczyznę ”oziomą, ”rzyjmując za ”odstawę obrys: 
ｦ ”arteru, jeweli jest on większy od obrysu `cian fundamentowych, albo 

ｦ `cian fundamentowych, jeweli na ”oziomie terenu jest on większy od obrysu parteru; 

 do ”owierzchni zabudowy wlicza się ”owierzchnie takich elementów budynku jak: ”rze`wity, 
”rzej`cia i przejazdy (bramy), ganki, loggie wgJębne (cofnięte) i loggio-balkony przystawiane, 

werandy otwarte i oszklone oraz przybudowane szklarnie (ogrody zimowe), garawe lub wiaty 
garawowe - stanowiące integralną czę`ć budynku; 

 do ”owierzchni zabudowy nie wlicza się ”owierzchni schodów, ”ochylni i ram” zewnętrz-
nych, studzienek ”rzy okienkach ”iwnicznych, osJon ”rzeciwsJonecznych, daszków, oka”ów 
dachowych, a takwe basenów otwartych i sztucznych oczek wodnych; 

4) wysoko`ć zabudowy - wysoko`ć liczoną od najwywszego ”oziomu terenu przy budynku do szczytu 

pokrycia dachu; 

5) zabudowa lokalizowana w gJębi terenu - zabudowa realizowana w drugim rzędzie zabudowy w sto-

sunku do drogi obsJugującej komunikacyjnie; 

6) usJugi nieuciąwliwe - dziaJalno`ć usJugowa nie wymagająca s”orządzenia ra”ortu o oddziaJywaniu 
”rzedsięwzięcia na `rodowisko; 

7) zieleL komponowana - ukJad ”rzestrzenny drzew, krzewów, ”owierzchni trawiastych oraz trwaJych 

i gJównych elementów wy”osawenia ”arkowego (n”. baseny i stawy, obiekty maJej architektury); 
8) powierzchnia biologicznie czynna - do ustalonego wskaunika nie wlicza się awurowych nawierzchni 

utwardzonych będących doj`ciami i miejscami postojowymi ”ojazdów. 
RozdziaJ 2 

Ustalenia ogólne 

§ 4. Ustala się ”rzeznaczenie terenów elementarnych wyznaczonych liniami rozgraniczającymi i ozna-

czonych nastę”ującymi symbolami, zgodnie z rysunkiem planu: 

1) tereny: 

a) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - MN, 

b) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usJug nieuciąwliwych - MN,U, 

c) zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem usJug wbudowanych - MW,U, 

d) zabudowy usJugowej - U, 

e) zabudowy usJugowej z funkcją mieszkalną - U,MN 

f) zabudowy usJugowej z lokalami mieszkalnymi - U,MW 

g) zabudowy usJug o`wiaty i wychowania - UO, 

h) zabudowy usJug kultury - UK, 

i) zabudowy usJug zdrowia - UZ, 

j) zieleni parkowej - ZP, 

k) zieleni izolacyjnej - ZI, 

l) usJug s”ortu i rekreacji - US, 

m) rekreacyjno-sportowe w zieleni - ZP,US, 

n) infrastruktury technicznej: 

ｦ urządzeL elektroenergetyki - E, 

ｦ urządzeL ujęć wody - WZ 

o) komunikacji: 

ｦ droga publiczna klasy zbiorczej - KDZ, 

ｦ drogi publiczne klasy lokalnej - KDL, 

ｦ drogi publiczne klasy dojazdowej - KDD, 

ｦ ciągi ”ieszo - jezdne - KPJ, 
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ｦ drogi wewnętrzne - KDW, 

ｦ ciągi ”iesze - KP, 

ｦ parkingi - KS. 

§ 5. Ustala się ”odstawowe zasady dotyczące zabudowy i zagos”odarowania terenów: 

1. Na terenie objętym opracowaniem: 

1) na zamknięciu dróg [zgodnie z rysunkiem ”lanu] ustala się realizację zabudowy mieszkaniowej, sta-

nowiącej zamknięcie kompozycyjne ulicy; 

2) wszystkie tereny i obiekty publiczne muszą być tak ”rojektowane, aby byJy dostę”ne dla osób nie”eJ-
nosprawnych; 

3) ustala się zakazy: 
a) realizacji jakiejkolwiek zabudowy na terenach, oznaczonych symbolem KP i KPJ [z wyjątkiem 

elementów maJej architektury], 
b) lokalizacji ”arkingów dla samochodów cięwarowych, 
c) lokalizacji naziemnych stacji telefonii i stacji radiowych, 

d) lokalizacji garawy blaszanych oraz obiektów o charakterze kontenerowym, 

e) realizacji ogrodzeL z ”refabrykowanych ”rzęseJ betonowych; 
4) lokalizacja obiektów budowlanych ”owinna odbywać się w s”osób za”ewniający ochronę ludno`ci 

zgodnie z wymogami obrony cywilnej, okre`lonymi przepisami odrębnymi. 

5) ustala się wykonać szczegóJowe badania geologiczne terenu w celu dokJadnego okre`lenia jego ”rzy-

datno`ci ”od zabudowę. 

2. Na terenach zabudowy mieszkaniowej 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 oraz usJug 
komunalnych, socjalnych i indywidualnych, które nie wymagają skJadowania materiaJów i towarów 
na otwartym terenie oraz nie wymagają s”orządzenia ra”ortu oddziaJywania na `rodowisko; 

2) zakaz lokalizowania: 

a) usJug uciąwliwych dla funkcji mieszkaniowej, w tym szczególnie usJug motoryzacyjnych, 

b) garawy i miejsc parkingowych dla samochodów o dopuszczalnej masie caJkowitej ”owywej 3,5 t 

oraz ich przyczep i naczep; 

3) na jednej dziaJce ”rzeznaczonej ”od zabudowę mieszkaniową jednorodzinną lokalizację wyJącznie jed-

nego budynku mieszkalnego wraz z przeznaczonymi na potrzeby mieszkaLców budynkami garawo-

wymi i gospodarczymi. 

4) mowliwo`ć sytuowania budynków bez”o`rednio ”rzy granicy sąsiedniej dziaJki budowlanej ”rzy s”eJ-
nieniu wymagaL okre`lonych w ”rze”isach szczególnych w zakresie bez”ieczeLstwa ”owarowego; 

5) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca mowe być realizowana w formie budynku roz-

czJonkowanego (wielobryJowego); 
6) geometria dachu podana w ustaleniach szczegóJowych obowiązuje na ”owierzchni min. 60% po-

wierzchni zabudowy; 

7) do”uszcza się lokalizowanie garawy wbudowanych, wolnostojących, lub w zes”oJach ”o dwa garawe 
”rzylegJe do bocznej granicy dziaJki, sytuowanych w gJębi ”osesji; 

8) maksymalna wysoko`ć zabudowy gos”odarczej i garawowej - jedna kondygnacja nadziemna, lecz nie 

więcej niw 5,5 m, dachy o kącie nachylenia ”oJaci 20° - 45°; na garawach i czę`ciach gos”odarczych 
dobudowanych do budynku mieszkalnego do”uszcza się dachy ”Jaskie z wykorzystaniem jako taras 

na poziomie drugiej kondygnacji; 

9) mowliwo`ć realizacji lukarn o Jącznej szeroko`ci nie ”rzekraczającej 40% szeroko`ci elewacji frontowej 
budynku; 

10) do”uszcza się cofnięcie wej`ć, wbudowanych garawy i loggi w gJąb od obowiązującej linii zabudowy 
na odlegJo`ć do 1,3 m, na odcinku nie”rzekraczającym Jącznie 1/3 szeroko`ci elewacji; 

11) do”uszcza się wysunięcia ”oza nie”rzekraczalną i obowiązującą linię zabudowy, ustaloną od strony 
dróg dojazdowych i wewnętrznych: 
a) na wysoko`ci ”owywej ”arteru dla: wykuszy, gzymsów wieLczących - do 1,0 m, balkonów - do 

1,20 m, innych elementów ”rogramu architektonicznego - do 0,5 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 1,0 m. 
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§ 6. Ustala się zasady ”odziaJu terenu. 

1. Zasadę ”odziaJu terenów na dziaJki okre`lono na rysunku planu: 

1) kąt ”oJowenia granic dziaJek w stosunku do ”asa drogowego ”rzylegJego do frontu dziaJki - 900; 

a) do”uszcza się odstę”stwo o +10/-10 sto”ni od ustalonego kąta nachylenia granic nowo wydzie-

lanych dziaJek, 
2) zakaz dokonywania ”odziaJów i wydzielania nowych dziaJek wynikających z potrzeb: 

a) istniejącego zagos”odarowania tymczasowego, 

b) lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych; 
3) ustalone w kartach terenów minimalne wielko`ci wydzielanych dziaJek oraz minimalne szeroko`ci ich 

frontów nie dotyczą: 
a) ”odziaJów niezbędnych dla realizacji i eks”loatacji urządzeL infrastruktury technicznej, gdy ko-

nieczno`ć ich wykonania wynika z dalszych o”racowaL szczegóJowych, 
b) wydzielonych dziaJek, stanowiących wewnętrzne dojazdy do ”oszczególnych dziaJek budowlanych, 
c) dziaJek wydzielonych w celu ”rzyJączenia do nieruchomo`ci sąsiedniej, 
d) do”uszcza się 5-% tolerancję szeroko`ci frontu, 5-% tolerancję ”owierzchni dziaJek. 

4) do”uszcza się: 
a) wydzielenia dojazdów do dziaJek budowlanych w ramach terenu elementarnego, 

b) wydzielenia geodezyjnego terenów stanowiących wydzielenia wewnętrzne, bez s”eJnienia wa-

runku minimalnej dziaJki, okre`lonego w ustaleniach szczegóJowych. 

2. Przebieg linii dla celów o”racowaL geodezyjnych okre`la się ”o”rzez odczyt graficzny osi linii z ry-

sunku planu. 

3. Do”uszcza się korekty granic ustalonych i ”ro”onowanych dziaJek budowlanych nie ”okrywają-
cych się z liniami rozgraniczającymi, mające na celu ”o”rawę ich funkcjonowania [dostę” komunikacyjny, 

”o”rawa ksztaJtu dziaJki, za”ewnienie wJa`ciwych warunków usytuowania budynków]. 

§ 7. Ustala się zasady dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 
ws”óJczesnej. 

1) na obszarze objętym niniejszym planem wystę”ują stanowiska archeologiczne, ujęte w ewidencji 

sJuwby konserwatorskiej; 
2) ustala się strefy W III ograniczonej ochrony konserwatorskiej tych stanowisk, ”olegającej na ”rowa-

dzeniu interwencyjnych badaL archeologicznych w przypadku podejmowania prac ziemnych, w obrę-
bie których obowiązuje: 
a) ws”óJdziaJanie w zakresie zamierzeL inwestycyjnych i innych związanych z pracami ziemnymi 

z odpowiednim organem ds. ochrony zabytków, 
b) ”rze”rowadzenie archeologicznych badaL ratunkowych na terenie objętym realizacją ”rac ziem-

nych, na zasadach okre`lonych przepisami szczególnymi dotyczącymi ochrony zabytków; 
3) kto w trakcie ”rowadzenia robót budowlanych lub ziemnych, odkryJ ”rzedmiot, co do którego istnieje 

”rzy”uszczenie, iw jest on zabytkiem, nalewy ”ostę”ować zgodnie z przepisami odrębnymi dotyczący-

mi ochrony zabytków: 
a) wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty ”rzedmiot, 

b) zabez”ieczyć, ”rzy uwyciu dostę”nych `rodków, ten ”rzedmiot i miejsce jego odkrycia, 

c) niezwJocznie zawiadomić o tym wJa`ciwego konserwatora zabytków, a je`li nie jest to mowliwe, 
Burmistrza. 

§ 8. Ustala się zasady dotyczące ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu kulturowego: 

1. Ustala się zasadę realizację systemu gospodarki wodno-`ciekowej o wysokim sto”niu s”rawno`ci, 
dziaJającej w ramach rozwiązaL systemowych gminy. 

2. Gospodarka odpadami w oparciu o funkcjonujący w gminie system, z uwzględnieniem selektywnej 

gospodarki odpadami. 

3. Teren objęty ”lanem ”oJowony jest na obszarze strefy ochronnej C zagrowenia zanieczyszczenia 
wód ”odziemnych GJównego Zbiornika Wód Podziemnych 123 - zbiornik międzymorenowy Stargard-

Goleniów, na którym wyklucza się realizacje inwestycji, mogących s”owodować zanieczyszczenie wód 
podziemnych, ”o”rzez w”rowadzanie `cieków do ziemi oraz wód ”owierzchniowych mogących zasilać 
wody podziemne, z czego wynika obowiązek skanalizowania i zwodociągowania terenu objętego ”lanem. 
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4. Na obszarze ”lanu wystę”ują tereny znajdujące się w obrębie: 

1) terenu ochrony bez”o`redniej ujęcia wody ”odziemnej w Goleniowie, 

2) terenu ochrony ”o`redniej ujęcia wody ”odziemnej w Goleniowie. 

5. Zgodnie z roz”orządzeniami, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 3, dla terenu okre`lonego w: 

1) ust. 4 pkt 1 - obowiązuje: 
a) zakaz uwytkowania gruntów do celów niezwiązanych z eks”loatacją ujęcia wody, 
b) ograniczenie do niezbędnych ”otrzeb ”rzebywanie osób niezatrudnionych ”rzy obsJudze urządzeL 

sJuwących do ”oboru wody, 
c) nakaz zagos”odarowania terenu zielenią, 
d) od”rowadzenie wód o”adowych w s”osób uniemowliwiający ”rzedostawanie się do urządzeL sJu-

wących do poboru wody, 

e) nakaz ogrodzenia i umieszczenia stosownych tablic o zakazie wstę”u osób nieu”owawnionych; 
2) ust. 4 pkt 2 obowiązuje: 

a) zakaz w”rowadzania `cieków do wód i ziemi, za wyjątkiem: oczyszczonych wód o”adowych 

i rozto”owych, wód o”adowych i rozto”owych, które mogą być w”rowadzone do wód lub ziemi 

bez oczyszczania oraz oczyszczonych `cieków ”ochodzących ze stacji uzdatniania wody, 
b) zakaz rolniczego wykorzystywania `cieków, stosowania nawozów za wyjątkiem nawozów orga-

nicznych, `rodków ochrony ro`lin z wyjątkiem `rodków do”uszczonych do stosowania w stre-

fach ochronnych ujęć wody, 
c) zakaz lokalizowania skJadowisk od”adów, zakJadów ”rzemysJowych, farm chowu lub hodowli 

zwierząt, cmentarzy, magazynów ”roduktów ro”o”ochodnych, a takwe rurociągów do ich trans”or-

tu z wyJączeniem naziemnych zbiorników gazu ”Jynnego oraz magazynów butli z gazem ”Jynnym, 
d) zakaz ”rzechowywania lub skJadowania od”adów ”romieniotwórczych, 
e) zakaz mycia ”ojazdów mechanicznych poza myjniami usJugowymi, naprawiania i obsJugi ”ojaz-

dów mechanicznych poza terenem zakJadów usJugowych, ”rowadzących taka dziaJalno`ć na 
”odstawie ”rze”isów odrębnych, 

f) zakaz lokalizacji nowych ujęć wody ”odziemnej, 

g) zakaz grzebania zwJok zwierzęcych. 

6. Istniejące otwory badawcze [na terenie oznaczonym symbolem 06 KDW oraz 057 KP] wymagają 
likwidacji zgodnie z przepisami odrębnymi. 

7. Otwory wiertnicze na terenach oznaczonych symbolami: 53 MN [wydzielenie wewnętrzne WZ/ZP] 
i 49a MN [wydzielenie wewnętrzne WZ/ZP], wykonane w celach eksploatacyjnych w ramach rozbudowy 

ujęcia komunalnego przy ul. Rybackiej w Goleniowie stanowią udokumentowane studnie - urządzenia 
”oboru wody. Studnie te nie mają ustanowionej strefy Ochronnej, obejmującej teren ochrony bez”o`redniej. 

8. W zakresie ochrony `rodowiska ustala się: 

1) wprowadzenie zieleni wysokiej i niskiej wzdJuw ciągów komunikacyjnych; 

2) ze względu na warto`ć biocenotyczną oraz krajobrazową ustala się zachowanie w stanie naturalnym: 

a) teren oczka wodnego z rowem melioracyjnym, istniejący w `rodkowej czę`ci obszaru ”lanu. 
b) duwe i wilgotne zagJębienie terenu w czę`ci wschodniej obszaru o”racowania, koLczące się ”oza 

jego granicami; 

3) ustala się zachowanie w max sto”niu istniejącego zadrzewienia z mowliwo`cią wycinki niezbędnych 
drzew dla uzyskania od”owiedniego nasJonecznienia terenu oraz dla celów sanitarnych; do”uszcza się 
równiew niezbędną wycinkę drzew, jeweli jest to s”owodowane ”otrzebą realizacji sieci infrastruktury 
technicznej i komunikacji; 

4) uzu”eJnienia nowymi nasadzeniami - gatunkami rodzimymi [o duwych walorach dekoracyjnych i bio-

cenotycznych] w razie koniecznych wycinek drzew, kolidujących z projektowanym zagospodarowa-

niem i realizacją obiektów kubaturowych; 
5) prowadzenie sieci infrastruktury technicznej w s”osób nie naruszający systemów korzeniowych drzew; 
6) wykluczenie mowliwo`ci zanieczyszczenia ”odJowa gruntowego w trakcie realizacji usJug i ”arkingów; 
7) zamknięcie w granicach wJasnej dziaJki wszelkiej uciąwliwo`ci, wynikającej z ”rowadzonych dziaJalno-

`ci usJugowych; 
8) s”osób zagos”odarowania terenu nie mowe zmieniać kierunków od”Jywu wód gruntowych i powierzch-

niowych na terenach sąsiednich; 
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9) ”rojektowane nawierzchnie utwardzone ”owinny być tak uszczelnione, aby uniemowliwić bez”o`red-

nio ”rzenikanie zanieczyszczeL do gruntu i wy”osawone w wewnętrzny system kanalizacyjny; 

10) ”rzy realizacji ustaleL ”lanu nalewy ”rzestrzegać nastę”ujących zasad: 
a) chronić ”róchniczą warstwę gleby ”rzed degradacją i niszczeniem, 

b) za”obiegać rozmywaniu i rozwiewaniu gruntu w granicach obszaru planu oraz zasypywaniu grun-

tów ”rzylegJych, ustalić s”osoby zachowania istniejących warto`ci rzeuby terenu, stosownie do 
potrzeb przyrodniczych, gospodarczych i krajobrazowych, 

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

nych oraz ”o ich zakoLczeniu, 
d) ”rzewidzieć zdjęcie ”róchniczej warstwy ziemi - zaleca się wykorzystanie ”róchniczej warstwy 

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

§ 9. Ustalenia się zasady dotyczące wymagaL wynikających z ”otrzeb ksztaJtowania ”rzestrzeni ”u-

blicznych: 

1) wzdJuw dróg ”ublicznych zakaz realizacji ogrodzeL z ”refabrykowanych ”rzęseJ betonowych, a takwe 

o wysoko`ci ”rzekraczającej 1,7 m; 

2) na terenach przestrzeni publicznej ustala się jednolitą kom”ozycję nawierzchni oraz realizację obiek-

tów maJej architektury, tj. altan, ”ergoli, basenów dekoracyjnych; 
3) ustala się nastę”ujące zasady dotyczące no`ników reklamowych: 

a) lokalizację reklam wolnostojących w pasie drogowym warunkuje się nie ”owodowaniem ograni-

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

b) zakaz lokalizowania wielko”owierzchniowych (”owywej 3,0 m2 powierzchni reklamowej) samo-

dzielnych, wolnostojących lub wbudowanych reklam, 

c) reklamowe i informacyjne oznakowanie wJasnej dziaJalno`ci gos”odarczej do”uszcza się wyJącznie 

w formie szyldów umieszczanych na elewacji frontowej oraz jako wolnostojące ”rzed budynkiem. 

§ 10. Ustalenia dotyczące stawek ”rocentowych sJuwących naliczeniu o”Jaty planistycznej - wyso-

ko`ć jednorazowej o”Jaty, ”obieranej ”rzez burmistrza przy zbyciu nieruchomo`ci, której warto`ć wzrosJa 

w związku z ustaleniami niniejszego ”lanu, ustala się na: 

1) 0% wzrostu warto`ci nieruchomo`ci dla terenów będących wJasno`cią Gminy Goleniów; 
2) 30% wzrostu warto`ci nieruchomo`ci dla ”ozostaJych terenów. 

§ 11. Ustala się zasady dotyczące s”osobów i terminów tymczasowego zagos”odarowania, urządze-

nia i uwytkowania terenu: 

1) ustala się zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych oraz nowego zagospodarowania 

tymczasowego, 

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

§ 12. Ustala się zasady obsJugi komunikacyjnej: 

1. ObsJugę komunikacyjną obszaru objętego ”lanem ustala się z istniejących i ”rojektowanych dróg 
publicznych i wewnętrznych ”owiązanych z ukJadem sieci dróg w gminie i w regionie. 

2. Powiązania ukJadu komunikacyjnego obszaru objętego ”lanem z ukJadem dróg zewnętrznych za-

”ewniać będzie z drogą ”owiatową nr 0724Z, ulicą gJówną - ul. Nowogardzka oraz ”rojektowaną obwod-

nicą wschodnią Goleniowa - ulica Rybacka, stanowiąca ciąg ulic zbiorczych 01 KDZ i 01a KDZ. 

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

zowanie: 

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. 
7) zatok ”rzystankowych dla ”ojazdów komunikacji zbiorowej i taksówek wyJącznie w liniach rozgrani-

czających ulic lokalnych, zbiorczych i gJównych; wiat ”rzystankowych. 
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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 ulic ustala się zachowanie rezerw terenu dla ”otrzeb sieci uzbrojenia 
podziemnego [sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, sieć gazowa, linie elek-

troenergetyczne, linie telekomunikacyjne oraz inne sieci; niezbędne do funkcjonowania ｭterenów zurbani-

zowanychｬ]. 

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

runkowana jest umieszczeniem na terenie inwestycji od”owiedniej ilo`ci miejsc postojowych dla samo-

chodów osobowych. 

8. Na terenach usJugowych, oznaczonych symbolami: 22 US, 51 U, 57 UO, 59 UZ, 61 UK, 62 UK, 

64 U, 66 UO obowiązuje realizacja miejsca ”ostojowego dla osób nie”eJnos”rawnych w ”obliwu gJównego 
wej`cia do obiektu usJugowego. 

9. Ustala się minimalne wskauniki do obliczenia za”otrzebowania na miejsca postojowe dla samocho-

dów osobowych: 

1) dla funkcji mieszkaniowej w zabudowie jednorodzinnej - 2 miejsca postojowe na lokal mieszkalny; 

2) dla funkcji mieszkaniowej w zabudowie wielorodzinnej - 1 miejsce postojowe na lokal mieszkalny; 

3) dla lokalu gastronomicznego - min. 1 miejsce postojowe na 5 miejsc konsumpcyjnych; 

4) dla biur, urzędów, ”oczty, banków, administracji - 2 miejsca postojowe na 100 m² ”ow. uwytkowej; 
5) dla obiektów noclegowych - 3 miejsca ”ostojowe na 10 Jówek; 
6) dla obiektów s”ortowo-rekreacyjnych - min. 1 miejsce ”ostojowe na 10 uwytkowników; 
7) dla kortów tenisowych - 2 miejsca postojowe na kort; 

8) dla obiektów i lokali handlowych oraz ekspozycyjno - handlowych: 3 miejsca postojowe na 100 m² 
”owierzchni uwytkowej; 

9) dla innych usJug - 1 miejsce ”ostojowe na kawde 25 m2 ”owierzchni uwytkowej; 
10) dla usJug medycznych - 1 miejsce postojowe na gabinet; 

11) dla usJug o`wiaty [n”. szkoJa, ”rzedszkole] - 1 miejsce postojowe na 25 uczniów/dzieci. 

10. Na terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej do”uszcza się garawowanie w kondygna-

cjach podziemnych. 

§ 13. Ustala się zasady obsJugi w zakresie infrastruktury technicznej: 

1. Zaopatrzenie w wodę: 

1) uródJem zaopatrzenia w wodę jest ujęcie komunalne w Goleniowie - poza obszarem opracowania; 

2) istniejące tereny zbiorowego zao”atrzenia w wodę - studnie gJębinowe bezwzględnie do zachowania, 
zabronione jest uwytkowanie gruntów do celów niezwiązanych eks”loatacja ”rzedmiotowego uj`cia 
wody; 

3) zaopatrzenie w wodę w systemie zbiorowego zao”atrzenia, istniejącą i ”rojektowaną siecią wodociągową; 
4) do”uszcza się ”rzebudowę istniejących sieci uwzględniającą inne `rednice i nowe materiaJy; 
5) sieć wodociągową ”rowadzić w liniach rozgraniczenia ulic oraz w liniach rozgraniczenia ciągów ”ieszych; 
6) zaopatrzenie w wodę na cele ”rzeciw”owarowe z hydrantów ulicznych zamontowanych na komunal-

nej sieci wodociągowej; 
7) istniejąca sieć wodociągowa wody surowej do zachowania z mowliwo`cią jej ”rzebudowy uwzględnia-

jącą inne `rednice i materiaJy. 

2. Od”rowadzenie `cieków sanitarnych: 

1) od”rowadzenie `cieków sanitarnych do komunalnej oczyszczalni `cieków w Goleniowie - poza obsza-

rem o”racowania, wyJącznie ”o”rzez ”rojektowany system kanalizacji grawitacyjno-ci`nieniowej; 
2) sieci kanalizacyjne ”rowadzić w liniach rozgraniczenia ulic i ciągów ”ieszych; 
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3. Od”rowadzenie wód o”adowych: 

1) z utwardzonych powierzchni komunikacyjnych projektowanym systemem kanalizacji deszczowej do 

istniejącego rowu melioracyjnego - poza obszarem opracowania, poprzez separatory i piaskowniki; 

2) z ”owierzchni dziaJek budowlanych, ”rzeznaczonych ”od funkcje mieszkaniowe, w tym z ”oJaci da-

chowych, do”uszcza się od”rowadzenie do gruntu ”o”rzez studnie chJonne; 

4. Usuwanie i unieszkodliwianie od”adów: 

1) usuwanie od”adów w obowiązującym systemie gospodarki odpadami dla caJej gminy; 

2) selektywna zbiórka od”adów - wstę”ne segregowanie i gromadzenie w pojemnikach o rodzaju i wiel-

ko`ci od”owiedniej do zastosowania; 
3) wywóz od”adów s”ecjalistycznym transportem na wysypisko gminne - poza obszarem opracowania. 

5. Zaopatrzenie w gaz: 

1) zaopatrzenie w gaz z istniejącej i ”rojektowanej sieci gazowej `redniego ci`nienia; 
2) sieć rozdzielcza `redniego ci`nienia z zastosowaniem węzJów redukcyjnych na ”oszczególnych bu-

dynkach; 

3) sieci gazowe lokalizować w liniach rozgraniczenia ulic, ”oza jezdnią oraz ciągów ”ieszych. 

6. W zakresie zaopatrzenia w cie”Jo ustala się dla zabudowy wielorodzinnej i obiektów uwyteczno`ci 
publicznej z scentralizowanego systemu cie”Jowniczego. Dla zabudowy jednorodzinnej i ”ozostaJych tere-

nów roz”roszony system ogrzewania, z zastosowaniem uródeJ cie”Ja zasilanych ekologicznymi no`nikami 

energii - ”aliwa ”Jynne, gazowe, energia elektryczna, inne lub ”o”rzez ”rojektowaną sieć cie”Jowniczą. 

7. Zaopatrzenie w energię elektryczną: 

1) zasilanie ”rojektowanych obiektów rozdzielczą siecią kablową niskiego na”ięcia z projektowanych 

stacji transformatorowych 15/04 kV na obszarze objętym planem; do”uszcza się zasilanie ze stacji 

poza obszarem opracowania; 

2) zasilanie projektowanych stacji transformatorowej 15/0,4 kV projektowanymi elektroenergetycznymi 

liniami kablowymi 15 kV; 

3) projektowane elektroenergetyczne sieci kablowe 0,4 kV lokalizować w liniach rozgraniczenia ulic, 

”oza jezdnią oraz w liniach rozgraniczenia ciągów ”ieszych. 

8. ObsJuga telekomunikacyjna: 

1) obsJuga telekomunikacyjna obszaru o”racowania ”rzez centralę telefoniczną w Goleniowie; 

2) istniejące na obszarze o”racowania linie kablowe dalekosięwne do zachowania z mowliwo`cią ich 
przebudowy; 

3) projektowane linie telekomunikacyjne wykonać jako linie kablowe; 
4) projektowane telekomunikacyjne linie kablowe lokalizować w liniach rozgraniczenia ulic, ”oza jezdnią 

oraz w liniach rozgraniczenia ciągów ”ieszych. 
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RozdziaJ 3 

Ustalenia szczegóJowe 

§ 14. Dla terenów elementarnych okre`lonych na rysunku ”lanu obowiązują nastę”ujące ustalenia: 
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RozdziaJ 4 

Przepisy koLcowe 

§ 15. Do czasu realizacji ustaleL niniejszego ”lanu do”uszcza się dotychczasowe zagos”odarowanie 
terenów. 

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

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

Województwa Zachodnio”omorskiego oraz ”odlega ”ublikacji na stronie internetowej Urzędu Gminy 

i Miasta w Goleniowie. 

 

 Przewodniczący Rady 

 

Henryk Zajko 
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ZaJącznik nr 1 

do uchwaJy Nr XLI/526/10 

Rady Miejskiej w Goleniowie 

z dnia 28 kwietnia 2010 r. 
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ZaJącznik nr 2 

do uchwaJy Nr XLI/526/10 

Rady Miejskiej w Goleniowie 

z dnia 28 kwietnia 2010 r. 
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ZaJącznik nr 3 

do uchwaJy Nr XLI/526/10 

Rady Miejskiej w Goleniowie 

z dnia 28 kwietnia 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. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z ”óuniejszymi zmianami), Rada Miejska w Goleniowie 

rozstrzyga, co nastę”uje: 

W wyniku wyJowenia ”rojektu ”lanu miejscowego zagospodarowania przestrzennego miasta Goleniów w 

obrębie ewidencyjnym nr 4 m. Goleniów - dotyczącego terenu w rejonie ul. Rybackiej i ul. Nowogardzkiej 

- do wglądu ”ublicznego wraz z ”rognozą oddziaJywania na `rodowisko w dniach od 3 lutego 2010 r. do 

23 lutego 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. 

 

 

 

ZaJącznik nr 4 

do uchwaJy Nr XLI/526/10 

Rady Miejskiej w Goleniowie 

z dnia 28 kwietnia 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. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z ”óuniejszymi zmianami), Rada Miejska w Goleniowie 

rozstrzyga, co nastę”uje: 

§ 1. 1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej sJuwące zas”okajaniu zbiorowych ”otrzeb 
mieszkaLców stanowi zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

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

2. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, zaliczone do zadaL wJasnych gminy, zapisane 

w niniejszym planie obejmują: 

1) drogi publiczne; 

2) ”ubliczne ciągi ”iesze i pieszo-jezdne; 

3) sieci podziemnej infrastruktury technicznej; 

4) tereny urządzeL i obiektów technicznych - ujęcia wody i przepom”ownie `cieków sanitarnych. 

§ 2. Opis sposobu realizacji inwestycji wskazanych w § 1: 

1. Realizacja inwestycji ”rzebiegać będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym m. in. ustawą 
”rawo budowlane, ustawą o zamówieniach ”ublicznych, ustawą o samorządzie gminnym, ustawą 

o gospodarce komunalnej i ustawą ”rawo ochrony `rodowiska. 

2. S”osób realizacji inwestycji mowe ulegać modyfikacji wraz z dokonującym się ”ostę”em techniczno-

technologicznym, zgodnie z zasadą stosowania najle”szej dostę”nej techniki, o ile nie nastą”i naruszenie 
ustaleL ”lanu. 

3. Inwestycje w zakresie ”rzesyJania i dystrybucji energii elektrycznej realizowane będą w s”osób 
okre`lony w art. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, 

poz. 625 z ”óuniejszymi zmianami). 

§ 3. Zasady finansowania w/w zadaL wJasnych gminy: 

1. Realizacja inwestycji w zakresie budowy dróg gminnych finansowana będzie ”rzy udziale budwetu 
gminy na podstawie porozumieL z wJa`cicielami terenów do nich ”rzylegJych. 
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2. Realizacja i finansowanie inwestycji w zakresie budowy dróg wewnętrznych nalewy wyJącznie do 
wJa`cicieli terenów. 

3. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej nalewącej do zadaL wJasnych gminy, ujętych 

w liniach rozgraniczających dróg gminnych, realizowane będą ze `rodków wJasnych wJa`cicieli terenów 
”rzylegJych do drogi ”rzy udziale budwetu gminy, w oparciu o stosowne umowy i porozumienia okre`lają-
ce wzajemne zobowiązania i zasady finansowania tych inwestycji. 

4. Realizacja inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej na terenach ”ozostaJych, nie wymienio-

nych w § 3 ust. 3 w tym w drogach wewnętrznych i wewnętrznych ciągach ”ieszo-jezdnych, nalewy wy-

Jącznie do wJa`cicieli tych terenów. 

5. Modernizacja i konserwacja urządzeL ujęcia wody finansowana będzie z budwetu gminy. 

6. Zadania w zakresie budowy sieci energetycznych, finansowane będą na ”odstawie art. 7 ustawy 

Prawo Energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z ”óuniejszymi zmianami). 
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