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UCHWAIA NR XL/514/10 

 RADY MIEJSKIEJ W GOLENIOWIE 

 z dnia 31 marca 2010 r. 

w sprawie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego osiedla mieszkaniowo-

usJugowego ｭNad Potokiem IIｬ obręb Ciechno, gmina Goleniów oraz obręb nr 11, 

miasto Goleniów. 

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

poz. 1413), Rada Miejska w Goleniowie uchwala, co nastę”u–e: 

RozdziaJ 1 

Ustalenia wstę”ne 

§ 1. 1. Zgodnie z uchwaJą Nr XVII/228/03 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 30 grudnia 2003 r. 

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

Goleniów w obrębie geodezy–nym Ciechno i miasta Goleniów w obrębie geodezyjnym nr 11, po stwier-

dzeniu zgodno`ci z ustaleniami Studium uwarun—owaL i —ierun—ów zagos”odarowania ”rzestrzennego 
gminy Goleniów, ”rzy–ętym uchwaJą Nr LII/462/02 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 24 czerwca 

2002 r., zmienionego 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 ”lan miejscowy 

zagospodarowania przestrzennego osiedla mieszkaniowo-usJugowego ｭNad Potokiem IIｬ o Jączne– ”o-

wierzchni 7,89 hektara, obejmu–ący czę`ć terenu ”oJowonego w: obrębie Ciechno –ednost—i geodezy–ne– 
gmŁ Goleniów - dziaJ—i gruntu nr 592/1 i 592ł2 oraz obrębie nr 11 jednostki geodezyjnej mŁ Goleniów - 
dziaJ—ę gruntu nr 62. 

2. Przedmiotem ustaleL ”lanu –est ”rzeznaczenie terenów na cele budownictwa miesz—aniowego, 
usJugowo-”rodu—cy–nego (nieuciąwliwego) i s—JadówŁ 

3. Integralną czę`cią uchwaJy są: 

1) rysunek planu w s—ali ń:ńŃŃŃ, stanowiący zaJączni— nr 1; 

2) wyrys ze studium uwarun—owaL i —ierun—ów zagos”odarowania przestrzennego gminy Goleniów, 
stanowiący zaJączni— nr 2; 

3) rozstrzygnięcie o s”osobie roz”atrzenia uwag wniesionych do ”ro–e—tu ”lanu, stanowiące zaJączni— 
nr 3; 

4) rozstrzygnięcie w s”rawie zasad realizac–i zadaL z zakresu infrastruktury techniczne–, —tóre nalewą do 
zadaL wJasnych gminy oraz zasad ich finansowania, stanowiące zaJączni— nr 4. 

§ 2. 1. Ustalenia planu mie–scowego s—Jada–ą się z: 

1) ustaleL wstę”nych, zawartych w rozdziale 1; 

2) ustaleL ogólnych, zawartych w rozdziale 2; 

3) ustaleL szczegóJowych, zawartych w rozdziale 3; 

4) ”rze”isów —oLcowych, zawartych w rozdziale 4. 

2. Śla ”oszczególnych terenów ma–ą zastosowanie wszyst—ie rodza–e ustaleLŁ 
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§ 3. Śla —awdego terenu s”recyzowano ustalenia szczegóJowe w nastę”u–ącym u—Jadzie: 

1) przeznaczenie terenu; 

2) zagospodarowanie terenu i —sztaJtowanie zabudowy; 
3) zasady obsJugi —omunikacyjnej terenu; 

4) zasady obsJugi infrastru—turą techniczną; 
5) zasady ochrony `rodowis—a; 
6) staw—i ”rocentowe, na ”odstawie —tórych ustala się o”Jatę o —tórej mowa w art. 36 ust. 4 ustawy 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

RozdziaJ 2 

Ustalenia ogólne 

§ 4. Zasady budowy systemów —omunikacji i infrastruktury technicznej: 

1. W zakresie komuni—ac–i ustala się: 

1) obsJugę —omuni—acy–ną terenu ob–ętego planem z fragmentów drogi ”ubliczne–, gminnej, klasy lokal-

nej, oznaczonych na rysunku planu symbolami 01KDL i 02KDL - jako kontynuacje ulicy Chrobrego; 

2) budowę dróg wewnętrznych, —las do–azdowych oznaczonych na rysun—u ”lanu symbolami 03KDW, 

04KDW, 05KDW i 06KDW; 

3) budowę ciągu ”ieszego (—orytarza infrastru—tury) oznaczonego na rysun—u ”lanu symbolem 07KP; 

4) zaspokojenie potrzeb parkingowych dla samochodów osobowych ”o”rzez ich realizac–ę w ramach: 

a) ”oszczególnych dziaJe— zabudowy mieszkaniowej - w ilo`ci co na–mniej jedno mie–sce garawowe 
oraz jedno mie–sce ”osto–owe na terenie dziaJ—i, 

b) ”ar—owania ”rzy—rawęwni—owego, 
c) ”ar—ingów wielostanowis—owych ”rzy zes”oJach zabudowy o fun—c–i usJugowe– w postaci zatok 

postojowych w ciągach dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami 03KDW i 04KDW - 

w ilo`ci co na–mniej 1 mie–sce ”osto–owe na —awde 5Ń m2 ”owierzchni usJugowe– brutto. 

2. W za—resie infrastru—tury techniczne– ustala się: 

1) zaopatrzenie w wodę - rurami ØńŃŃ z ”ro–e—towanego wodociągu w ulicy Chrobrego; niezalewnie od 
zasilania z sieci wodociągowe–, nalewy ”rzewidzieć za”ewnienie ciągJo`ci dostaw wody ”itne– ze uró-
deJ zastę”czych dla ludno`ci i wyznaczonych za—Jadów ”rzemysJu s”owywczego oraz wody do li—wi-

dac–i s—aweL, a ta—we do celów ”rzeciw”owarowych, zgodnie z przepisami odrębnymi; 

2) od”rowadzenie `cie—ów sanitarnych - rurami Ø2ŃŃ÷3ŃŃ w systemie grawitacyjnym i ØńńŃ 
w systemie tJocznym do ”ro–e—towane– —analizac–i tJoczne– w ulicy Chrobrego poprzez przepompownie 

`cie—ów usytuowane na ciągach kanalizacji grawitacyjnej; do czasu realizacji systemu kanalizacji 

tJoczne– do”uszcza się od”rowadzenie `cie—ów sanitarnych do indywidualnych zbiorni—ów szczel-

nych, wybieralnych z wywozem do mie–s—ie– oczyszczalni `cie—ów w Goleniowie; 

3) odprowadzenie wód o”adowych z dróg i powierzchni utwardzonych - rurami Ø25Ń÷35Ń do rzŁ Wi-

`niów—i zna–du–ące– się ”oza obszarem opracowania planu poprzez separator oznaczony na rysunku 

planu symbolem 12Ks; z dachów - w grunt; 

4) usuwanie i uniesz—odliwianie od”adów staJych - w systemie miejskim, ”o wstę”ne– segregac–i wywóz 
na gminne s—Jadowis—o od”adów; 

5) zaopatrzenie w cie”Jo - ustala się w systemie ogrzewania indywidualnego bez wprowadzania ograni-

czeL dotyczących rodza–u ”aliwa; zaleca się stosowanie ”aliw e—ologicznych - cie—Jych, gazowych, 
energii ele—tryczne– lub sJoneczne–; 

6) zaopatrzenie w energię ele—tryczną - z istnie–ące– sieci ele—troenergetyczne– ń5 kV w ulicy Chrobrego, 

poprzez projektowane (z wydzielonymi dziaJ—ami gruntu) stacje transformatorowe 15/0,4kV oznaczo-

ne na rysunku planu symbolami 10E i 11E; nowe kable elektroenergetyczne 15 i Ń,4—V nalewy ”ro-

wadzić w liniach rozgraniczenia ”ro–e—towanych dróg i ciągów ”ieszych; 
7) zaopatrzenie w gaz - indywidualnie poprzez zbiorniki i/lub butle na gaz propan-butan; po zrealizowaniu 

mie–s—ie– sieci gazownicze– `redniego ci`nienia ”o”rzez wewnątrz osiedlową sieć gazową `redniego 
ci`nienia; 

8) zaopatrzenie telekomunikacyjne - ”o”rzez ”ro–e—towaną sieć —analizac–i teletechniczne– z miejskiej 

centrali dostę”owe– w Goleniowie; 

9) zasady ”rzebiegu ”ro–e—towanych sieci ”o—azane są na rysun—u ”lanuŁ 
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§ 5. źasady dotyczące ochrony `rodowis—a ”rzyrodniczego: 

1. Na obszarze ”lanu obowiązu–ą za—azy: 

1) tworzenia jakichkolwiek podziemnych u–ęć wody, —tóre mogą nie—orzystnie w”Jywać na wiel—o`ć 
poboru z u–ęcia wody ”itne– dla miasta Goleniowa; 

2) lo—alizac–i obie—tów ”owodu–ących ”rze—roczenie do”uszczalnych norm zanieczyszczenia `rodowis—a, 
wywoJu–ących w obrębie swo–e– dziaJ—i nieodwracalne zmiany `rodowis—a; 

3) odprowadzania `cie—ów do ziemi za wy–ąt—iem wód deszczowych od”rowadzanych do rze—i Wi-

`niów—i zna–du–ące– się ”oza obszarem opracowania planu, po ich podczyszczeniu w separatorze, 

i wód o”adowych z dachów; 
4) stosowania ”rzelewów i s”ustów awary–nych w przepom”owni `cie—ów do wód ”owierzchniowych 

i ziemi; 

5) stosowania chemicznych `rod—ów ochrony ro`lin I i II —lasy to—syczno`ci oraz III i IV klasy kumulują-
cych się w glebie; 

6) w”rowadzania `rod—ów chemicznych do wód ”owierzchniowych; 
7) s—Jadowania nawozów rolniczych, od”adów —omunalnych i przemysJowych; 
8) lokalizowania mogilni—ów na o”a—owania ”o zuwytych, bądu ”rzeterminowanych `rod—ach ochrony 

ro`lin; 
9) magazynowania substancji ropopochodnych i innych substancji chemicznych; 

10) przechowywania i s—Jadowania od”adów promieniotwórczychŁ 

2. Na obszarze ”lanu obowiązu–ą na—azy: 

1) utrzymania powierzchni biologicznie czynnej - minimum: 6Ń% ”owierzchni dziaJ—i dla zabudowy 
miesz—aniowe– –ednorodzinne–, 3Ń% ”owierzchni dziaJ—i dla zabudowy usJugowo-mieszkalnej, 10% 

”owierzchni dziaJ—i dla zabudowy techniczno-produkcyjnej i dla ”ar—ingów; 
2) zebrania warstwy orno-”róchnicze– bez”o`rednio ”od zabudową —ubaturową i infrastru—turą, w tym 

komuni—acy–ną; 
3) od”rowadzenia wód o”adowych z powierzchni utwardzonych do systemu kanalizacji deszczowej za 

wy–ąt—iem wód o”adowych z dachów; 
4) odwodnienia terenu poprzez systemy inwyniery–ne i uszanowanie istnie–ące– melioracji rolniczej; 

5) ograniczenia do niezbędnego minimum wycin—i istnie–ącego drzewostanu; 
6) wykonania opasek drenars—ich na wyso—o`ci Jaw fundamentowych ”ro–e—towanych budyn—ów celem 

zabezpieczenia przed wodami ”ods—órnymi; 

7) ochrony strefy B i C GJównego źbiorni—a Wód Podziemnych nr 123, zgodnie z ｭDokumentac–ą hydro-

geologiczną dla ustalenia obszarów ochronnych GZWP 123 - zbiornik międzymorenowy Stargard-

Goleniówｬ ”rzy–ętą ”rzez Ministra _rodowis—a zawiadomieniem z dnia 28 czerwca 2005 r., znak 

DG/kdh/ED/489-6516a/2005. 

§ 6. 1. Na obszarze planu o Jączne– ”owierzchni 7,89 ha wyznacza się, oznaczone na rysun—u ”lanu - 

zaJączni—u nr 1 - symbolami: 

1) ń÷5MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, o Jączne– ”owŁ 4,8Ń ha; 

2) 6÷7UłMN - tereny zabudowy usJugowe– (nieuciąwliwe–) z mieszkaniami dla wJa`cicieli bądu uwyt—ow-

ni—ów, o Jączne– ”owŁ Ń,54 ha; 

3) 8÷9źź - tereny zieleni naturalnej, o Jączne– ”owŁ Ń,ń6 ha; 

4) ńŃ÷ńńś - tereny infrastru—tury techniczne– związane– z ele—troenergety—ą, o Jączne– ”owŁ Ń,Ń2 ha; 

5) 12Ks - teren infrastru—tury techniczne– związane– ze `cie—ami opadowymi, o pow. 0,02 ha; 

6) 13P - teren zabudowy techniczno-”rodu—cy–ne–: obie—ty usJugowo-produkcyjne, o pow. 0,92 ha; 

7) 14P - teren zabudowy techniczno-”rodu—cy–ne–: s—Jadowis—o, o pow. 0,33 ha; oraz tereny komunikacji: 

8) 01KDL - fragment drogi gminnej (regulacja pasa drogowego ul. Chrobrego), —lasy lo—alne– ze `ciew—ą 
rowerową, o Jączne– ”owŁ Ń,Ń3 ha; 

9) 02KDL - droga gminna, klasy dojazdowej, o pow. 0,17 ha; 

10) Ń3÷Ń4KŚW - drogi wewnętrzne, —lasy do–azdowe– z zatokami postojowymi, o Jączne– ”owŁ Ń,24 ha; 

11) Ń5÷Ń6KŚW - drogi wewnętrzne, —lasy do–azdowe–, o Jączne– ”owŁ Ń,65 ha; 

12) 07KP - ciąg ”ieszy (—orytarz infrastru—tury), o pow. 0,01 ha. 
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2. Wymagania wyni—a–ące z ”otrzeb —sztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych: 

1) do ”rzestrzeni ”ublicznych zalicza się tereny: dróg publicznych (drogi gminnej i dróg wewnętrznych), 
zieleni urządzone– sJuwące zas”o—o–eniu zbiorowych ”otrzeb miesz—aLców i uwyt—owni—ów na obsza-

rze ob–ętym planem; 

2) ustala się, we o—re`lone ”rzestrzenie ”ubliczne —sztaJtować będą: elementy maJe– archite—tury oraz 

zieleL nis—a i wysoka realizowana na terenach zaliczonych do przestrzeni publicznych oraz bezpo-

`rednio do nich ”rzylegJych; 
3) w o—re`lonych ”rzestrzeniach ”ublicznych za—azu–e się realizac–i ogrodzeL z ”refabry—atów betonowychŁ 

3. Zasady i warun—i ”odziaJu i scalania nieruchomo`ci ob–ętych ”lanem: 

1) ustala się wydzielenie ”oszczególnych terenów zgodnie z rysunkiem planu i ich wymiarowaniem; 

2) ”o do—onaniu ”arcelac–i dziaJe— budowlanych za—azu–e się ich wtórnego ”odziaJu; 
3) do”uszcza się Jączenie —il—u sąsiednich dziaJe— ”od –edno zamierzenie inwestycyjne. 

4. Tereny o —tórych mowa w ust. 1 do chwili ich zagospodarowania zgodnie z fun—c–ą, ustaloną 
w planie, mogą ”eJnić dotychczasową fun—c–ęŁ 

5. Przed ”od–ęciem wJa`ciwych dziaJaL inwestycy–nych, na obszarze ob–ętym planem, do”uszcza się 
niwelac–ę terenu do rzędne– 2ń,5 m npm. 

RozdziaJ 3 

Ustalenia szczegóJowe 

§ 7. 1. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1MN o pow. 0,44 ha, 2MN o pow. 

0,33 ha, 3MN o pow. 1,44 ha, 4MN o pow. 0,94 ha i 5MN o ”owŁ ń,65 ustala się nastę”u–ące zasady 
i standardy —sztaJtowania zabudowy i zagospodarowania: 

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usJug wbu-

dowanych zgodnie z przepisami odrębnymi; 

2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) wiel—o`ci dziaJe— - minimum 1000 m2, przy froncie o minimalne– szero—o`ci - 20,0 m; dla dziaJe— 
usytuowanych w drugie– linii zabudowy do”uszcza się front dziaJ—i o minimalne– szero—o`ci - 6,0 m, 

b) do”uszcza się Jączenie dziaJe— (za wy–ąt—iem terenów oznaczonych na rysun—u ”lanu symbolami 

3MN i 4MN) - maksymalna szero—o`ć frontu dziaJ—i scalone– do ńŃ5,0 m liczona wzdJuw drogi 
wewnętrzne–, 

c) udziaJ ”owierzchni zabudowy do ”owierzchni dziaJ—i - maksimum 30%, 

d) udziaJ ”owierzchni biologicznie czynne– do ”owierzchni dziaJ—i - minimum 60%, 

e) linie zabudowy nieprzekraczalne: - 5,0 m od linii rozgraniczenia dróg wewnętrznych; - 20,0 m od 

linii rozgraniczenia z rze—ą Wi`niów—ą i rowu melioracyjnego, 

f) zabudowa wolno sto–ąca - do dwóch —ondygnac–i nadziemnych, w tym druga kondygnacja 

w ”oddaszu uwyt—owym, o wyso—o`ci - do 10,0 m od poziomu terenu do kalenicy (liczonej przy 

na–niwe– usytuowanym we–`ciu do budyn—u); do”uszcza się ”od”iwniczenie budyn—u, 
g) do”uszcza się akcenty architektoniczne - do trzech kondygnacji nadziemnych, w ”ostaci wiewycze— 

(ta—we uwyt—owych o ”owierzchni Jączne– - maksimum 20% powierzchni drugiej kondygnacji) 

o wyso—o`ci - do 13,0 m od poziomu terenu do —alenicy (liczone– ”rzy na–niwe– usytuowanym 

we–`ciu do budyn—u), 
h) dach spadzisty, dwu- lub wielo”Jaszczyznowy, z —alenicą gJówną ”rosto”adJą do frontu dziaJ—i, 
i) ”ochylenia ”oJaci dachowych - 3Ń÷55º, 
j) szero—o`ć elewac–i frontowe– (maksymalna) - uwarun—owana szero—o`cią dziaJ—i, ”oJowenia ”rzy 

ulicy lub w drugiej linii zabudowy oraz przepisami odrębnymi, 

k) miejsca postojowe dla samochodów osobowych w granicach ”oszczególnych dziaJe— - w ilo-

`ciach nie mnie– niw dwa (–edno w ”ostaci garawu wbudowanego lub dobudowanego lub wolno 

sto–ącego oraz drugie w postaci miejsca parkingowego na terenie nieruchomo`ci), 
l) miejsca na pojemni—i sJuwące do czasowego gromadzenia segregowanych od”ad—ów staJych 

w granicach ”oszczególnych dziaJe— w ilo`ciach - 1 miejsce dla minimum trzech pojemni—ów, 
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m) do”uszcza się wygrodzenie dziaJe— ogrodzeniami: - od strony dróg o wyso—o`ci do ń,5 m 

z elementów murowanych lub/i metalowych lub/i drewnianych, o stru—turze awurowe– i wysokich 

walorach estetycznych; - pomiędzy dziaJ—ami i terenami zieleni urządzone– o wyso—o`ci do 2,0 m 

z materiaJów dowolnych za wy–ąt—iem betonowych elementów ”refabry—owanych, bez ”odmu-

rówe—, z wolną nie”rzegrodzoną ”rzestrzenią o wyso—o`ci ńŃ cm ponad terenem i/lub z zieleni 

izolacyjnej w ”ostaci wywo”Jotów z gatun—ów zimozielonych; 

3) zasady obsJugi —omunikacyjnej terenu: wjazd na teren - z drogi gminnej oznaczonej na rysunku planu 

symbolem 01KDL - ”o”rzez drogi wewnętrzne oznaczone na rysun—u ”lanu symbolami 03KDW, 

04KDW, 05KDW i 06KDW; 

4) zasady obsJugi infrastru—turą techniczną - zgodnie z zawartymi w § 4 ust. 2, poprzez sieci: wodocią-
gową, —analizacy–ną deszczową i `cie—ową, ele—troenergetyczną Ń4—V, gazową i telefoniczną 
w drogach wewnętrznych oznaczonych na rysunku planu symbolami 03KDW, 04KDW, 05KDW 

i 06KDW, a ta—we w drodze gminnej oznaczonej na rysunku planu symbolem 01KDL; 

5) zasady ochrony `rodowis—a i przyrody - zgodnie z rygorami zawartymi w § 5 ust. 1 pkt 1÷2 i 5÷ńŃ 
oraz ust. 2. 

2. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami: 6U/MN o pow. 0,38 ha i 7U/MN o pow. 

0,16 ha ustala się nastę”u–ące zasady i standardy —sztaJtowania zabudowy i zagospodarowania: 

1) ”rzeznaczenie terenu: teren zabudowy usJugowe– (nieuciąwliwe–) z mieszkaniami wJa`cicieli lub uwyt-

—owni—ów, wbudowanymi lub dobudowanymi - maksimum w 5Ń% ”owierzchni uwyt—owe–; 
2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) wiel—o`ci dziaJe— - minimum 1100 m2, przy froncie o minimalne– szero—o`ci 38,0 m, 

b) udziaJ ”owierzchni zabudowane– do ”owierzchni dziaJ—i - maksimum 60%, 

c) udziaJ ”owierzchni biologicznie czynne– do ”owierzchni dziaJ—i - minimum 30%, 

d) linie zabudowy nieprzekraczalne: - 5,0 m od linii rozgraniczenia dróg wewnętrznych; - 10,0 m od 

linii rozgraniczenia drogi gminnej (po byJym nasypie PKP), 

e) zabudowa wolno sto–ąca - do dwóch —ondygnac–i nadziemnych, w tym druga kondygnacja 

w ”oddaszu uwyt—owym, o wyso—o`ci - do 10,0 m od poziomu terenu do kalenicy (liczonej przy 

na–niwe– usytuowanym we–`ciu do budyn—u); do”uszcza się ”odpiwniczenie budynku; dopuszcza 

się Jączenie z zabudową na sąsiednie– dziaJce, 
f) do”uszcza się a—centy archite—toniczne - do trzech kondygnacji nadziemnych, w ”ostaci wiewy-

cze— (ta—we uwyt—owych o ”owierzchni Jączne– - maksimum 20% powierzchni drugiej kondygna-

cji) o wyso—o`ci - do 13,0 m od poziomu terenu do —alenicy (liczone– ”rzy na–niwe– usytuowanym 

we–`ciu do budyn—u), 
g) dachy spadziste, dwu- lub wielo”Jaszczyznowe, z dopuszczeniem typu mansardowego, z kaleni-

cami gJównymi usytuowanymi równolegle do frontów dziaJe—, 
h) ”ochylenia ”oJaci dachowych - 3Ń÷55º; ”rzy dachu ty”u mansardowego ”ochylenie ”oJaci 

`ciennych - 6Ń÷8Ńº, a ”oJaci dachowych - ńŃ÷3Ńº, 
i) szero—o`ć elewac–i frontowe– (maksymalna) - uwarun—owana szero—o`cią dziaJ—i oraz ”rze”isami 

odrębnymi, 

j) miejsca postojowe dla samochodów osobowych - zgodnie z zapisem w § 4 ust. 1 pkt 3 ppkt c, 

k) miejsca na pojemni—i sJuwące do czasowego gromadzenia segregowanych od”ad—ów staJych 
w granicach ”oszczególnych dziaJe— w ilo`ciach - 1 miejsce dla co najmniej trzech pojemni—ów, 

l) do”uszcza się wygrodzenie dziaJe— ogrodzeniami: - od strony dróg o wyso—o`ci do ń,5 m 

z elementów murowanych lub/i metalowych lub/i drewnianych, o stru—turze awurowe– i wysokich 

walorach estetycznych; - pomiędzy dziaJ—ami i terenami zieleni urządzone– o wyso—o`ci do 2,0 m 

z materiaJów dowolnych za wy–ąt—iem betonowych elementów ”refabry—owanych, bez ”odmu-

rówe—, z wolną nie”rzegrodzoną ”rzestrzenią o wyso—o`ci ńŃ cm ponad terenem i/lub z zieleni 

izolacyjnej w ”ostaci wywo”Jotów z gatun—ów zimozielonych; 

3) zasady obsJugi —omunikacyjnej terenu: - wjazd na teren z drogi gminnej oznaczonej na rysunku planu 

symbolem 01KDL - ”o”rzez drogi wewnętrzne oznaczone na rysun—u ”lanu symbolami 03KDW 

i 04KDW; 

4) zasady obsJugi infrastru—turą techniczną - zgodnie z zawartymi w § 4 ust. 2, poprzez sieci: wodocią-
gową, —analizacy–ną deszczową i `cie—ową, ele—troenergetyczną Ń4—V, gazową i telefoniczną 
w drogach wewnętrznych oznaczonych na rysun—u ”lanu symbolami 03KDW i 04KDW; 

5) zasady ochrony `rodowis—a i przyrody - zgodnie z rygorami zawartymi w § 5 ust. 1 pkt 1÷2 i 5÷ńŃ 
oraz ust. 2. 
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3. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami: 8ZZ o pow. 0,07 ha i 9ZZ o pow. 

0,09 ha, ustala się nastę”u–ące zasady i standardy zagospodarowania: 

1) przeznaczenie terenu: tereny zieleni naturalnej-nadwodnej; 

2) zasady zagospodarowania terenu: tereny zieleni nadwodnej (z przystosowaniem dla celów —onserwa-

c–i rze—i Wi`niów—i i rowu melioracyjnego) bez prawa zabudowy; 

3) zasady obsJugi —omunikacyjnej terenu - we–`cie na tereny z drogi gminnej oznaczonej na rysunku pla-

nu symbolem 01KDL oraz z drogi wewnętrzne– oznaczone– na rysun—u ”lanu symbolem 05KDW; 

4) zasady obsJugi infrastru—turą techniczną - nie ”rzewidu–e się realizac–i sieci infrastru—tury techniczne–; 
5) zasady ochrony `rodowis—a i przyrody - zgodnie z rygorami zawartymi w § 5 ust. 1 pkt 1÷3 i 5÷ńŃ 

oraz ust. 2. 

4. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami 10E o pow. 0,01 ha i 11E o pow. 0,01 ha, 

ustala się nastę”u–ące zasady i standardy —sztaJtowania zabudowy i zagospodarowania: 

1) ”rzeznaczenie terenów: tereny infrastru—tury techniczne– - lokalizacje stacji transformatorowych 

15/0,4 kV; 

2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) udziaJ ”owierzchni zabudowane– do ”owierzchni dziaJ—i - do 25%, 

b) udziaJ ”owierzchni biologicznie czynne– do ”owierzchni dziaJ—i - minimum 65%, 

c) linie zabudowy - 2,0 m od linii rozgraniczenia z drogami wewnętrznymi, 

d) zabudowa - wolno sto–ąca o wyso—o`ć do 6,0 m od powierzchni terenu do kalenicy; wyniesienie 

posadzki przyziemia nad poziom terenu - do 0,6 m; do”uszcza się zabudowę ty”u —ontenerowego, 

e) dach - s”adzisty, cztero”oJaciowy; w przypadku zabudowy kontenerowej dopuszcza się dach ”Jas—i, 
f) —ąt ”ochylenia ”oJaci dachowych - 32÷45°, 
g) szero—o`ć elewac–i frontowe– - maksimum 5,0 m, 

h) wyso—o`ć elewac–i frontowe– - maksimum 3,2 m od poziomu terenu do gzymsu dachowego lub okapu, 

i) do”uszcza się ogrodzenie terenu zharmonizowane z otoczeniem o wyso—o`ci do 2,0 m od pozio-

mu terenu, 

j) wo—óJ granic zaleca się w”rowadzić zieleL izolacy–ną nie—olidu–ącą z podziemnymi sieciami infra-

struktury technicznej; 

3) zasady obsJugi —omuni—acy–ne– terenu: dostę”y z dróg wewnętrznych oznaczonych na rysunku planu 

symbolami 03KDW/04KDW i 05KDW; 

4) zasady obsJugi infrastru—turą techniczną - zgodnie z zawartymi w § 4 ust. 2 pkt 6; 

5) zasady ochrony `rodowis—a i przyrody - zgodnie z rygorami zawartymi w § 5 ust. 1 pkt 1÷3 i 5÷ńŃ 
oraz ust. 2. 

5. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 12Ks, o pow. 0,02 ha ustala się nastę”u–ące 
zasady i standardy zagospodarowania: 

1) przeznaczenie terenu: teren infrastruktury technicznej - lo—alizac–a se”aratora wód o”adowych; 
2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) gabaryt obiektu - zgodnie z ”rzy–ętymi rozwiązaniami technologicznymi, 

b) ogrodzenie terenu zharmonizowane z otoczeniem o wyso—o`ci do 2,0 m od poziomu terenu, 

c) wo—óJ granic nalewy w”rowadzić zieleL izolacy–ną nie—olidu–ącą z podziemnymi sieciami infra-

struktury technicznej; 

3) zasady obsJugi —omuni—acy–ne– terenu: dostę” z drogi wewnętrzne– oznaczone– na rysun—u ”lanu 
symbolem 05KDW; 

4) zasady obsJugi infrastru—turą techniczną - zgodnie z zawartymi w § 4 ust. 2, poprzez sieci: wodocią-
gową, —analizacy–ną deszczową w drodze wewnętrzne–, oznaczone– na rysun—u ”lanu symbolem 

Ń5KŚW; ele—troenergetyczną Ń4—V ze stac–i transformatorowej 15/0,4kV, oznaczonej na rysunku 

planu symbolem 10E; 

5) zasady ochrony `rodowis—a i przyrody - zgodnie z rygorami zawartymi w § 5 ust. 1 i 2 pkt 1÷5Ł 

6. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 13P o pow. 0,92 ha ustala się nastę”u–ące 
zasady i standardy zagospodarowania: 

1) przeznaczenie terenu: teren zabudowy techniczno-produkcyjnej - usJugowo-produkcyjnej (ze strefą 
uciąwliwo`ci zamy—a–ącą się w granicach wJasne– dziaJ—i) z dopuszczeniem miesz—aL dla wJa`cicieli lub 
uwyt—owni—ów; 

2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) udziaJ ”owierzchni zabudowy i ”laców utwardzonych do ”owierzchni dziaJ—i - maksimum 70%, 
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b) udziaJ ”owierzchni biologicznie czynne– do ”owierzchni dziaJ—i - minimum 20%, 

c) linie zabudowy nieprzekraczalne: - 5,0 m od linii rozgraniczenia drogi gminnej i drogi wewnętrzne–, 
d) zabudowa wolno sto–ąca (obie—t(y) usJugowo-produkcyjno-administracyjno-socjalno-mieszkalny) - 

do dwóch —ondygnac–i nadziemnych, bez podpiwniczenia, o wyso—o`ci - do 10,0 m od poziomu 

terenu do —alenicy (liczone– ”rzy na–niwe– usytuowanym we–`ciu do budyn—u), 
e) dach ”Jas—i lub —olebowy; —alenica gJówna usytuowana prostopadle do elewacji frontowej, 

f) ”ochylenia ”oJaci dachowych, od”owiednio dla ”od”un—tu e): - 2÷3Ńº lub o zmiennym —ącie ”o-

chylenia - 9Ń÷Ńº, 
g) szero—o`ć elewac–i frontowe– (maksymalna) - do 10,0 m, 

h) miejsca postojowe dla samochodów: osobowych ｦ w ilo`ci minimum 4 miejsca parkingowe;  

cięwarowych - minimum 2 miejsca parkingowe, 

i) miejsca na pojemni—i sJuwące do czasowego gromadzenia segregowanych od”ad—ów staJych - 

1 miejsce dla co najmniej trzech pojemni—ów, 
j) do”uszcza się wygrodzenie terenu ogrodzeniami - o wyso—o`ci do 2,0 m z elementów stalowych, 

awurowych, bez ”odmurówe—, z wolną nie”rzegrodzoną ”rzestrzenią o wyso—o`ci ńŃ cm ponad 

terenem; 

3) zasady obsJugi —omunikacyjnej terenu: wjazd na teren z drogi gminnej oznaczonej na rysunku planu 

symbolem 02KDL; 

4) zasady obsJugi infrastru—turą techniczną - zgodnie z zawartymi w § 4 ust. 2, poprzez sieci: wodocią-
gową, —analizacy–ną deszczową i `cie—ową, ele—troenergetyczną Ń4—V, gazową i telefoniczną 
w drodze gminnej oznaczonej na rysunku planu symbolem 02KDL; 

5) źasady ochrony `rodowis—a i przyrody - zgodnie z rygorami zawartymi w § 5 ust. 1 pkt 1÷2 i 5÷ńŃ 
oraz ust. 2. 

7. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 14P o pow. 0,33 ha ustala się nastę”u–ące 
zasady i standardy zagospodarowania: 

1) przeznaczenie terenu: teren zabudowy techniczno-produkcyjnej - s—Jadowis—o z wyJączeniem: `rod—ów 

ochrony ro`lin I i II —lasy to—syczno`ci oraz III i IV klasy kumulu–ących się w glebie, o”a—owaL ”o zu-

wytych, bądu ”rzeterminowanych `rod—ach ochrony ro`lin, nawozów rolniczych, od”adów —omunalnych 
i ”rzemysJowych, ro”o”ochodnych i inny substanc–i chemicznych, od”adów ”romieniotwórczych; 

2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) udziaJ ”owierzchni zabudowy i ”laców utwardzonych do ”owierzchni dziaJ—i - maksimum 80%, 

b) udziaJ ”owierzchni biologicznie czynne– do ”owierzchni dziaJ—i - minimum 10%, 

c) linie zabudowy nieprzekraczalne: - 5,0 m od linii rozgraniczenia drogi gminnej i drogi wewnętrzne–, 
d) zabudowa wolno sto–ąca (obie—t administracyjno-socjalno-mieszkalny) - do dwóch —ondygnac–i 

nadziemnych, bez podpiwniczenia, o wyso—o`ci - do 10,0 m od poziomu terenu do kalenicy  

(liczone– ”rzy na–niwe– usytuowanym we–`ciu do budyn—u), 
e) dach ”Jas—i lub —olebowy; —alenica gJówna usytuowana ”rosto”adle do elewacji frontowej, 

f) ”ochylenia ”oJaci dachowych, od”owiednio dla ”od”un—tu e): - 2÷3Ńº lub o zmiennym —ącie ”o-

chylenia - 9Ń÷Ńº, 
g) szero—o`ć elewac–i frontowe– (maksymalna) - do 10,0 m, 

h) miejsca postojowe dla samochodów: osobowych - w ilo`ci minimum 4 miejsca parkingowe; cię-
warowych - minimum 2 miejsca parkingowe, 

i) miejsca na pojemni—i sJuwące do czasowego gromadzenia segregowanych od”ad—ów staJych - 

1 miejsce dla co najmniej trzech pojemni—ów, 
j) do”uszcza się wygrodzenie terenu ogrodzeniami - o wyso—o`ci do 2,0 m z elementów stalowych, 

awurowych, bez ”odmurówe—, z wolną nie”rzegrodzoną ”rzestrzenią o wyso—o`ci ńŃ cm ponad 

terenem; 

3) zasady obsJugi —omunikacyjnej terenu: wjazd na teren z drogi gminnej oznaczonej na rysunku planu 

symbolem 02KDL; 

4) zasady obsJugi infrastru—turą techniczną: zgodnie z zawartymi w § 4 ust. 2, poprzez sieci: wodocią-
gową, —analizacy–ną deszczową i `cie—ową, ele—troenergetyczną Ń4—V, gazową i telefoniczną 
w drodze wewnętrzne– oznaczone– na rysun—u ”lanu symbolem 02KDL; 

5) zasady ochrony `rodowis—a i przyrody - zgodnie z rygorami zawartymi w § 5 ust. 1 pkt 1÷2 i 5÷ńŃ 
oraz ust. 2. 
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8. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 01KDL o pow. 0,03 ha ustala się nastę”u–ące 
zasady i standardy zagospodarowania: 

1) przeznaczenie terenu: teren drogi publicznej, gminne–, —lasy lo—alne– ze `ciew—ą rowerową (regulac–a 
pasa drogowego ul. Chrobrego ”o byJym nasypie kolejowym); 

2) zasady zagos”odarowania terenu: szero—o`ci w liniach rozgraniczenia - zmienne zgodnie z rysunkiem 

planu; 

3) zasady obsJugi —omuni—acy–ne– terenu: dostę” terenu z drogi gminnej, ulicy Chrobrego; 

4) zasady obsJugi infrastru—turą techniczną: zgodnie z zasadami zawartymi w § 4 ust. 2 do”uszcza się 
”o”rowadzenie sieci: wodociągowe– ØńŃŃ, —analizac–i `cie—owe– Ø2ŃŃ, —analizac–i deszczowe– Ø25Ń, 
kabli elektroenergetycznych 15 i Ń,4—V, —analizac–i teletechniczne– oraz gazociągowe– `rłc; 

5) zasady ochrony `rodowis—a i przyrody - zgodnie z rygorami zawartymi w § 5 ust. 1 pkt 3 i 7÷9 oraz 
ust. 2 pkt 1÷5. 

9. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 02KDL o pow. 0,02 ha ustala się nastę”u–ące 
zasady i standardy zagospodarowania: 

1) przeznaczenie terenu: teren drogi publicznej, gminnej, klasy lokalnej; 

2) zasady zagos”odarowania terenu: szero—o`ci w liniach rozgraniczenia - zmienne zgodnie z rysunkiem 

planu; 

3) zasady obsJugi —omunikacyjnej terenu - dostę” terenu z drogi gminnej, ulicy Chrobrego; 

4) zasady obsJugi infrastru—turą techniczną: zgodnie z zasadami zawartymi w § 4 ust. 2 do”uszcza się 
”o”rowadzenie sieci: wodociągowe– ØńŃŃ, —analizac–i `cie—owe– Ø2ŃŃ, —analizac–i deszczowe– Ø25Ń, 
kabli elektroenergetycznych 15 i Ń,4—V, —analizac–i teletechniczne– oraz gazociągowe– `rłc; 

5) zasady ochrony `rodowis—a i przyrody - zgodnie z rygorami zawartymi w § 5 ust. 1 pkt 3 i 7÷9 oraz 
ust. 2 pkt 1÷5. 

10. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami: 03KDW o pow. 0,07 ha i 04KDW o pow. 

0,17 ha, ustala się nastę”u–ące zasady i standardy zagospodarowania: 

1) przeznaczenie terenu: tereny dróg wewnętrznych - ulic dojazdowych z zatokami parkingowymi; 

2) zasady zagos”odarowania terenu: szero—o`ci w liniach rozgraniczenia - 15,0 m; 

3) zasady obsJugi —omuni—acy–ne– terenu: dostę” terenu z drogi gminnej oznaczonej na rysunku planu 

symbolem 01KDL i drogi wewnętrzne– oznaczone– na rysun—u ”lanu symbolem 06KDW; 

4) zasady obsJugi infrastru—turą techniczną - zgodnie z zawartymi w § 4 ust. 2 do”uszcza się ”o”rowa-

dzenie sieci: wodociągowe– ØńŃŃ, —analizac–i deszczowe– Ø25Ń÷35Ń, —analizac–i `cie—owe– grawita-

cy–ne– Ø2ŃŃ÷3ŃŃ, —abli ele—troenergetycznych ń5 i 0,4kV i steru–ących systemem o`wietlenia ulic, 
gazowych `łc oraz —analizac–i telefoniczne–; 

5) zasady ochrony `rodowis—a i przyrody - zgodnie z zawartymi w § 5 ust. 1 pkt 3 i 7÷9 oraz ust. 2 

pkt 1÷5. 

11. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami: 05KDW o pow. 0,50 ha, 06KDW o pow. 

0,15 ha ustala się nastę”u–ące zasady i standardy zagospodarowania: 

1) ”rzeznaczenie terenu: tereny dróg wewnętrznych - ulic dojazdowych; 

2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) szero—o`ci dróg w liniach rozgraniczenia: 10,0 m, 

b) place manewrowe: minimum 14,0x14,0 m dla dróg oznaczonych na rysun—u ”lanu symbolami 

05KDW i 06KDW; 

3) zasady obsJugi —omuni—acy–ne– terenu: dostę” terenów z drogi gminnej oznaczonej na rysunku planu 

symbolem ŃńKŚL ”o”rzez drogi wewnętrzne oznaczone na rysun—u ”lanu symbolami 03KDW 

i 04KDW; 

4) zasady obsJugi infrastru—turą techniczną: zgodnie z zawartymi w § 4 ust. 2 do”uszcza się ”o”rowa-

dzenie sieci: wodociągowe– ØńŃŃ, —analizac–i deszczowe– Ø25Ń÷35Ń, —analizac–i `cie—owe– grawita-

cy–ne– Ø2ŃŃ÷3ŃŃ i tJoczne– ØńńŃ, —abli ele—troenergetycznych ń5, Ń,4—V i steru–ących systemem 

o`wietlenia ulic, gazowych `łc oraz —analizac–i telefoniczne–; 
5) zasady ochrony `rodowis—a i przyrody - zgodnie z zawartymi w § 5 ust. 1 pkt 3 i 7÷9 oraz ust. 2 

pkt 1÷5. 

12. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem 07KDW o pow. 0,01 ha ustala się nastę-
”u–ące zasady i standardy zagospodarowania: 

1) ”rzeznaczenie terenu: teren ciągu ”ieszego - korytarza infrastruktury; 
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2) zasady zagos”odarowania terenu: szero—o`ć w liniach rozgraniczenia: 3,0 m; 

3) zasady obsJugi —omuni—acy–ne– terenu: dostę” terenu z dróg wewnętrznych oznaczonych na rysun—u 
planu symbolami 05KDW i 06KDW; 

4) zasady obsJugi infrastru—turą techniczną: zgodnie z zawartymi w § 4 ust. 2 do”uszcza się ”o”rowa-

dzenie sieci: kabli elektroenergetycznych 0,4kV i steru–ących systemem o`wietlenia ulic; 
5) zasady ochrony `rodowis—a i przyrody - zgodnie z zawartymi w § 5 ust. 1 pkt 3 i 7÷9 oraz ust. 2 

pkt 1÷5; 
RozdziaJ 4 

Prze”isy koLcowe 

§ 8. 1. Na obszarze ob–ętym ninie–szą uchwaJą do—onu–e się zamiany ”rzeznaczenia gruntów rolni-

czych na cele nierolnicze w ilo`ci 5,476 ha (dziaJ—i nr 592/1 i 592ł2 obręb Ciechno), w tym: 

1) za zgodą MarszaJ—a Wo–ewództwa źachodniopomors—iego (decyz–a nr: WRiO_-IV-EN6080-49/08 

z dnia: 28-11-2006 r.) w ilo`ci 2,345 ha, w tym: 

a) 0,012 ha uwyt—i rolne —lasy RVI oraz 

b) 2,333 ha Ją—i —lasy IVI 

na gruntach wytworzonych z gleb pochodzenia organicznego; 

2) nie wymaga–ących zgody ani MarszaJ—a Wo–ewództwa źachodnio”omorskiego ani Ministra Rolnictwa 

w ilo`ci 3,ń26 ha na gruntach wytworzonych z gleb pochodzenia mineralnego, w tym: 

a) 1,042 ha uwyt—i rolne —lasy RVI, 
b) 0,300 ha Ją—i —lasy IVI, 
c) 1,651 ha pastwiska klasy PsV oraz 

d) 0,133 ha grunty zadrzewione klasy LzVI 

3) dla dziaJ—i geodezy–ne– nr 62 ”oJowone– w obrębie nr 11 jednostki ewidencyjnej miasta Goleniów grun-

ty rolnicze przeznaczono na cele nierolnicze planem miejscowym, —tóry straciJ swo–ą wawno`ć zgod-

nie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

2. Ustala się staw—ę o”Jaty z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o —tóre– mowa w art. 36 usta-

wy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wyso—o`ci: 

1) 30% - dla terenów oznaczonych na rysun—u ”lanu symbolami MN, U/MN i P; 

2) 0% - dla terenów ”ozostaJychŁ 

3. Wy—onanie ninie–sze– uchwaJy ”owierza się Burmistrzowi Gminy GoleniówŁ 

4. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 3Ń dni od dnia –e– ogJoszenia w Śzienni—u Urzędowym Wo-

–ewództwa źachodnio”omors—iego oraz ”odlega ”ubli—ac–i na stronie internetowe– Urzędu Gminy i Miasta 

w Goleniowe. 

 

 Przewodniczący Rady: 
Henryk Zajko 
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źaJącznik nr 2 
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źaJącznik nr 3 

do uchwaJy Nr XL/514/10 

Rady Miejskiej w Goleniowie 

z dnia 31 marca 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 ”óunie–szymi zmianami), Rada Miejska w Goleniowie 

rozstrzyga, co nastę”u–e: 

W wyni—u wyJowenia ”ro–e—tu ”lanu mie–scowego zagos”odarowania ”rzestrzennego osiedla miesz—aniowo-

usJugowego ｭNad Potokiem IIｬ - czę`ci obrębu ewidency–nego Ciechno i czę`ci obrębu ewidency–nego 11 

miasta Goleniowa do wglądu ”ublicznego wraz z ”rognozą oddziaJywania na `rodowis—o w dniach od 30 

lipca do 3 wrze`nia 2009 r., tj. w o—resie wyJowenia oraz w terminie ń4 dni ”o u”Jywie wyJowenia, nie 
wniesiono wadnych uwag, w związ—u z czym nie rozstrzyga się o sposobie ich rozpatrzenia. 

 

źaJącznik nr 4 

do uchwaJy Nr XL/514/10 

Rady Miejskiej w Goleniowie 

z dnia 31 marca 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 ”óunie–szymi zmianami), Rada Miejska w Goleniowie 

rozstrzyga, co nastę”u–e: 

§ 1. 1. Inwestycje z za—resu infrastru—tury techniczne– sJuwące zas”o—a–aniu zbiorowych ”otrzeb 
miesz—aLców stanowią - 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 ”óunie–szymi zmianami) - zadania wJasne gminy. 

2. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej ustalone niniejszym planem obejmu–ą: 

1) realizac–ę fragmentu projektowanej gminnej drogi lokalnej wraz z niezbędną infrastru—turą technicznąŁ 

§ 2. S”osób realizac–i wwŁ zadaL wJasnych gminy: 

1) Realizacja inwestycji zgodnie z obowiązu–ącymi przepisami, w tym mŁinŁ ustawą ”rawo budowlane, 
ustawą o zamówieniach ”ublicznych, samorządzie gminnym, gospodarce komunalnej i o ochronie 

`rodowis—a; 

2) Inwestycje w za—resie ”rzesyJania i dystrybuc–i energii ele—tryczne– realizowane będą w s”osób o—re-

`lony w art. 7 ustawy Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, 

poz. 625 z ”óunie–szymi zmianami). 

§ 3. źasady finansowania wwŁ zadaL wJasnych gminy: 

1) Realizacja i finansowanie inwestycji z za—resu infrastru—tury techniczne– u–ętych ninie–szym planem 

miejscowym w liniach rozgraniczenia drogi gminne– realizowane będą ze `rod—ów wJasnych wJa`cicie-

li terenów ”rzylegJych do terenu drogi ”rzy udziale budwetu Gminy w oparciu o stosowne umowy 

i porozumienia o—re`la–ące wza–emne zobowiązania i zasady finansowania tych inwestycji; 

2) Realizacja i finansowanie inwestycji z za—resu infrastru—tury techniczne– na terenach ”ozostaJych, nie 
wymienionych w § 3 pkt 1 nalewy wyJącznie do wJa`cicieli tych terenów; 

2) Realizacja inwestycji w zakresie budowy drogi gminne– finansowana będzie ”rzez budwet gminy lub na 

podstawie porozumieL z innymi podmiotami. Realizacja i finansowanie inwestycji w zakresie budowy 

dróg wewnętrznych nalewy wyJącznie do wJa`cicieli tych terenów; 

3) Zadania w za—resie budowy sieci energetycznych, finansowane będą na ”odstawie art. 7 ust. 4 i 5 

ustawy Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z ”óuniej-

szymi zmianami). 
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