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ZaJącznik nr 2 

do uchwaJy Nr XL/510/10 

Rady Miejskiej w Goleniowie 

z dnia 31 marca 2010 r. 

Tabela dodatków funkcyjnych - innych 

Lp. Stanowisko MiesiCcznie % kwoty bazowej, 
w zaokr>gleniu do pełnego złotego 

1.  
wychowawca oddziału ogólnodostCpnego w przedszkolu, 
funkcjonuj>cego w systemie 5-cio godzinnym 

3,3% 

2.  
wychowawca oddziału ogólnodostCpnego w przedszkolu, 
funkcjonuj>cego w systemie powycej 5-cio godzinnym 

2,5% 

3.  
wychowawca oddziału integracyjnego lub terapeutycznego 
w przedszkolu, funkcjonuj>cego w systemie 5-cio godzinnym 

4,5% 

4.  
wychowawca oddziału integracyjnego lub terapeutycznego 
w przedszkolu, funkcjonuj>cego w systemie powycej 5-cio 
godzinnym 

2,5% 

5.  

wychowawca ogólnodostCpnego oddziału przedszkolnego 
w szkole podstawowej, licz>cego:  

do 10 uczniów 2,1% 
od 11 do 20 uczniów 2,9% 
powycej 20 uczniów 3,3% 

6.  

wychowawca oddziału ogólnodostCpnego w szkole 
podstawowej i gimnazjum, licz>cego:  

do 10 uczniów 2,5% 
od 11 do 20 uczniów 3,5% 
powycej 20 uczniów 4,5% 

7.  
wychowawca oddziału integracyjnego lub wyrównawczego 
terapeutycznego w szkole podstawowej i gimnazjum 

4,5% 

8.  opiekun stacu 2,0% 
9.  doradca metodyczny, konsultant 9,2% 
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UCHWAIA NR XL/513/10 

 RADY MIEJSKIEJ W GOLENIOWIE 

 z dnia 31 marca 2010 r. 

w sprawie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego osiedla mieszkaniowego 

ｭNad Potokiemｬ obręb Ciechno, gmina 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 
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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”uje: 

RozdziaJ ń 

Ustalenia wstę”ne 

§ 1. 1. Zgodnie z uchwaJą Nr XV/211/03 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 12 listopada 2003 r. 

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

Goleniów w obrębie geodezyjnym Ciechno, zmienioną uchwaJą Nr X/92/07 Rady Miejskiej w Goleniowie 

z dnia 20 czerwca 2007 r., ”o stwierdzeniu zgodno`ci z ustaleniami Studium uwarunkowaL i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Goleniów, ”rzyjętym 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 mieszkaniowego ｭNad 

Potokiemｬ obejmujący czę`ć terenu w Goleniowie obejmujący czę`ć terenu ”oJowonego w obrębie Ciech-

no jednostki geodezyjnej gmŁ Goleniów - dziaJki gruntu nr 514, 518ł6, 520(czę`ć), 559ł1(czę`ć), 564ł1, 
566, 567 i 593, o powierzchni 19,10 hektara. 

2. Przedmiotem ustaleL ”lanu jest ”rzeznaczenie terenów na cele budownictwa mieszkaniowego 

z usJugami nieuciąwliwymi. 

3. Integralną czę`cią uchwaJy są: 

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

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 sprawie zasad realizacji zadaL z zakresu infrastruktury technicznej, które nalewą do 
zadaL wJasnych gminy oraz zasad ich finansowania, stanowiące zaJącznik nr 4. 

§ 2. 1. Ustalenia planu miejscowego skJadają 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 koLcowych, zawartych w rozdziale 4. 

2. Śla ”oszczególnych terenów mają zastosowanie wszystkie rodzaje ustaleLŁ 

§ 3. Śla kawdego terenu s”recyzowano ustalenia szczegóJowe w nastę”ującym ukJadzie: 

1) przeznaczenie terenu; 

2) zagospodarowanie terenu i ksztaJtowanie zabudowy; 
3) zasady obsJugi komunikacyjnej terenu; 

4) zasady obsJugi infrastrukturą techniczną; 
5) zasady ochrony `rodowiska; 
6) stawki procentowe, na ”odstawie których ustala się o”Jatę o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

RozdziaJ 2 

Ustalenia ogólne 

§ 4. Zasady budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

1. W zakresie komunikacji ustala się: 

1) obsJugę komunikacyjną terenu objętego ”lanem z drogi publicznej, gminnej, klasy lokalnej, oznaczonej 

na rysunku planu symbolem 01KDL - jako kontynuację ulicy Bocznej; 
2) budowę dróg wewnętrznych, klas dojazdowych oznaczonych na rysunku ”lanu symbolami 02KDW, 

03KDW, 04KDW i 05KDW; 
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3) budowę ciągów ”ieszo-jezdnych - korytarzy infrastruktury, oznaczonych na rysunku planu symbolami 

06KP-J, 07KP-J, 08KP-J i 09KP-J; 

4) zaspokojenie potrzeb parkingowych dla samochodów osobowych ”o”rzez ich realizację w ramach: 

a) ”oszczególnych dziaJek zabudowy mieszkaniowej - w ilo`ci co najmniej jedno miejsce garawowe 
oraz jedno miejsce ”ostojowe na terenie dziaJki, 

b) ”arkingów wielostanowiskowych ”rzy zes”oJach zabudowy o ”rzewadze funkcji usJugowej ozna-

czonych na rysunku planu symbolami 010KS i 011KS - w ilo`ci co najmniej 1 miejsce postojowe 

na kawde 100 m2 ”owierzchni usJugowej brutto, jednak nie mniej niw 2 miejsca postojowe, 

c) ”arkowania ”rzykrawęwnikowegoŁ 

2. W zakresie infrastruktury technicznej ustala się: 

1) zaopatrzenie w wodę - rurami Ø100 z ”rojektowanego wodociągu w ulicy Bocznej; niezalewnie od 
zasilania z sieci wodociągowej, nalewy ”rzewidzieć za”ewnienie ciągJo`ci dostaw wody ”itnej ze uró-
deJ zastę”czych dla ludno`ci i wyznaczonych zakJadów ”rzemysJu s”owywczego oraz wody do likwi-

dacji skaweL, a takwe do celów ”rzeciw”owarowych, zgodnie z przepisami odrębnymi; 

2) od”rowadzenie `cieków sanitarnych - rurami Ø200÷300 w systemie grawitacyjnym i Ø110 

w systemie tJocznym do ”rojektowanej kanalizacji tJocznej w ulicy Bocznej; do czasu realizacji syste-

mu kanalizacji tJocznej do”uszcza się od”rowadzenie `cieków sanitarnych do indywidualnych zbiorni-

ków szczelnych, wybieralnych z wywozem do miejskiej oczyszczalni `cieków w Goleniowie; 

3) od”rowadzenie wód o”adowych z dróg i powierzchni utwardzonych - rurami Ø250÷350 do rzŁ Wi-

`niówki znajdującej się ”oza obszarem opracowania planu poprzez separator oznaczony na rysunku 

planu symbolem 35Ks; z dachów - w grunt; 

4) usuwanie i unieszkodliwianie od”adów staJych - w systemie miejskim, ”o wstę”nej segregacji wywóz 
na gminne skJadowisko od”adów; 

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

czeL dotyczących rodzaju ”aliwa; zaleca się stosowanie paliw ekologicznych - ciekJych, gazowych, 
energii elektrycznej lub sJonecznej; 

6) zaopatrzenie w energię elektryczną - z istniejącej sieci elektroenergetycznej 15 kV w ulicy Bocznej, 

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

ne na rysunku planu symbolami 31E, 32E, 33E i 34E; nowe kable elektroenergetyczne 15 i 0,4kV na-

lewy ”rowadzić w liniach rozgraniczenia ”rojektowanych dróg i ciągów ”ieszo-jezdnych; 

7) zaopatrzenie w gaz - indywidualnie poprzez zbiorniki i/lub butle na gaz propan-butan; po zrealizowaniu 

miejskiej sieci gazowniczej `redniego ci`nienia ”o”rzez wewnątrz osiedlową sieć gazową `redniego 
ci`nienia; 

8) zaopatrzenie telekomunikacyjne - z istniejącej sieci kablowej w ul. Bocznej i miejską centralę dostę-
”ową w Goleniowie; 

9) zasady ”rzebiegu ”rojektowanych sieci ”okazane są na rysunku ”lanuŁ 

§ 5. źasady dotyczące ochrony `rodowiska ”rzyrodniczego: 

1. Na obszarze ”lanu obowiązują zakazy: 

1) tworzenia jakichkolwiek podziemnych ujęć wody, które mogą niekorzystnie w”Jywać na wielko`ć 
poboru z ujęcia wody ”itnej dla miasta Goleniowa; 

2) lokalizacji obiektów ”owodujących ”rzekroczenie do”uszczalnych norm zanieczyszczenia `rodowiska, 
wywoJujących w obrębie swojej dziaJki nieodwracalne zmiany `rodowiska; 

3) od”rowadzania `cieków do ziemi za wyjątkiem wód deszczowych od”rowadzanych do rzeki Wi-

`niówki znajdującej się ”oza obszarem opracowania planu, po ich podczyszczeniu w separatorze) 

i wód o”adowych z dachów; 
4) stosowania ”rzelewów i s”ustów awaryjnych w przepom”owni `cieków do wód ”owierzchniowych 

i ziemi; 

5) stosowania chemicznych `rodków ochrony ro`lin I i II klasy toksyczno`ci oraz III i IV klasy kumulują-
cych się w glebie; 

6) w”rowadzania `rodków chemicznych do wód ”owierzchniowych; 

7) skJadowania nawozów rolniczych, od”adów komunalnych i przemysJowych; 
8) lokalizowania mogilników na o”akowania ”o zuwytych, bądu ”rzeterminowanych `rodkach ochrony 

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

10) przechowywania i skJadowania od”adów ”romieniotwórczychŁ 
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2. Na obszarze ”lanu obowiązują nakazy: 

1) utrzymania powierzchni biologicznie czynnej - minimum: 95% ”owierzchni dziaJki dla terenów zieleni 
urządzonej i 70% ”owierzchni dziaJki dla terenu zieleni urządzonej z dopuszczeniem kubaturowych 

obiektów s”ortowo-rekreacyjnych, 50% ”owierzchni dziaJki dla zabudowy mieszkaniowej jednoro-

dzinnej, 40% ”owierzchni dziaJki dla zabudowy mieszkalno-usJugowej, 20% ”owierzchni dziaJki dla 
zabudowy usJugowo-mieszkalnej i 10% ”owierzchni dziaJki dla terenów s”ortowo-rekreacyjnych 

i ”arkingów; 
2) zebrania warstwy orno-”róchniczej bez”o`rednio ”od zabudową kubaturową i infrastrukturą, w tym 

komunikacyjną; 
3) od”rowadzenia wód o”adowych z powierzchni utwardzonych do systemu kanalizacji deszczowej za 

wyjątkiem wód o”adowych z dachów; 
4) odwodnienia terenu poprzez systemy inwynieryjne i uszanowanie istniejącej melioracji rolniczej; 

5) ograniczenia do niezbędnego minimum wycinki istniejącego drzewostanu; 
6) wykonania o”asek drenarskich na wysoko`ci Jaw fundamentowych ”rojektowanych budynków celem 

zabezpieczenia przed wodami ”odskórnymi; 

7) ochrony strefy B GJównego źbiornika Wód Podziemnych nr 123, zgodnie z ｭŚokumentacją hydrogeolo-

giczną dla ustalenia obszarów ochronnych GźWP 123 - zbiornik międzymorenowy Stargard-Goleniówｬ 
”rzyjętą ”rzez Ministra _rodowiska zawiadomieniem z dnia 28 czerwca 2005 r., znak DG/kdh/ED/489-

6516a/2005. 

§ 6. 1. Na obszarze planu o Jącznej ”owierzchni 19,10 ha wyznacza się, oznaczone na rysunku ”lanu 
- zaJączniku nr 1 - symbolami: 

1) 1÷11MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, o Jącznej ”owŁ 11,47 ha; 

2) 12MN/U - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usJugami nieuciąwliwymi, o pow. 0,25 ha; 

3) 13÷17UłMN - tereny zabudowy usJugowej (nieuciąwliwej) z mieszkaniami dla wJa`cicieli bądu uwyt-

kowników, o Jącznej ”owŁ 1,62 ha; 

4) 18 i 25÷28źź - tereny zieleni naturalnej, o Jącznej ”owŁ 0,36 ha; 

5) 19÷24źP - tereny zieleni urządzonej, o Jącznej ”ow. 0,35 ha; 

6) 29US/ZP - teren obiektów s”ortowo-rekreacyjnych z towarzyszącą zielenią, o pow. 0,93 ha; 

7) 30US - teren urządzeL s”ortowych, o pow. 0,32 ha; 

8) 31÷34ś - teren infrastruktury technicznej związanej z elektroenergetyką, o Jącznej ”owŁ 0,04 ha; 

9) 35Ks - teren infrastruktury technicznej związanej ze `ciekami opadowymi, o pow. 0,02 ha; 

tereny komunikacji: 

10) 01KDL - fragment drogi gminnej, klasy lokalnej, o pow. 0,79 ha; 

11) 02KDW - drogi wewnętrznej, klasy dojazdowej, o Jącznej ”owŁ 0,20 ha; 

12) 03÷05KŚW - dróg wewnętrznych, klasy dojazdowej, o Jącznej ”owŁ 2,20 ha; 

13) 06÷10KP-J - ciągów ”ieszych - korytarzy infrastruktury, o Jącznej ”owŁ 0,27 ha; 

14) 011÷012KS - ”arkingów ogólnodostę”nych, o Jącznej ”owŁ 0,28 ha. 

2. Wymagania wynikające z ”otrzeb ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych: 

1) do ”rzestrzeni ”ublicznych zalicza się tereny: dróg ”ublicznych (drogi gminnej i dróg wewnętrznych), 
ciągów ”ieszych, zieleni urządzonej sJuwące zas”okojeniu zbiorowych ”otrzeb mieszkaLców i uwyt-

kowników na obszarze objętym planem; 

2) ustala się, we okre`lone ”rzestrzenie ”ubliczne ksztaJtować będą: elementy maJej architektury oraz 
zieleL niska i wysoka realizowana na terenach zaliczonych do przestrzeni publicznych oraz bezpo-

`rednio do nich ”rzylegJych; 
3) w okre`lonych ”rzestrzeniach ”ublicznych zakazuje się realizacji ogrodzeL z ”refabrykatów betonowychŁ 

3. SzczegóJowe zasady i warunki ”odziaJu i scalania nieruchomo`ci objętych ”lanem: 

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

2) ”o dokonaniu ”arcelacji dziaJek budowlanych zakazuje się ich wtórnego ”odziaJu; 
3) do”uszcza się Jączenie kilku sąsiednich dziaJek ”od jedno zamierzenie inwestycyjne. 

4. Tereny o których mowa w ust. 1 do chwili ich zagospodarowania zgodnie z funkcją, ustaloną 

w planie, mogą ”eJnić dotychczasową funkcjęŁ 

5. Przed ”odjęciem wJa`ciwych dziaJaL inwestycyjnych, na obszarze objętym planem, nalewy dokonać 
niwelacji terenu do rzędnej 21,0 m n.p.m. 
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RozdziaJ 3 

Ustalenia szczegóJowe 

§ 7. 1. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1MN o pow. 0,66 ha; 2MN o pow. 

1,80 ha, 3MN o pow. 1,51 ha, 4MN o pow. 0,71 ha, 5MN o pow. 0,94 ha, 6MN o pow. 1,32 ha, 7MN 

o pow. 0,77 ha, 8MN o pow. 1,08 ha, 9MN o pow. 1,43 ha, 10MN o pow. 0,58 ha i 11MN o pow. 

0,67 ha, ustala się nastę”ujące zasady i standardy ksztaJtowania zabudowy i zagospodarowania: 

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

dowanych zgodnie z przepisami odrębnymi; 

2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) wielko`ci dziaJek - minimum 1000 m2, przy froncie o minimalnej szeroko`ci 20,0 m; dla dziaJek 
usytuowanych ”rzy narownikach drogi wewnętrznej do”uszcza się front dziaJki o szeroko`ci - mi-

nimum 15,0 m; dla dziaJek usytuowanych w drugiej linii zabudowy do”uszcza się front dziaJki 
o szeroko`ci - minimum 6,0 m, 

b) do”uszcza się Jączenie dziaJek - maksymalna szeroko`ć frontu dziaJki scalonej do 105,0 m liczona 

wzdJuw drogi wewnętrznej, 
c) udziaJ ”owierzchni zabudowy do ”owierzchni dziaJki - maksimum 40%, 

d) udziaJ ”owierzchni biologicznie czynnej do ”owierzchni dziaJki - minimum 50%, 

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

linii rozgraniczenia z drogą gminną i rowem melioracyjnym, a takwe - 20,0 od linii rozgraniczenia 

z rzeka Wi`niówką, 
f) zabudowa wolno stojąca - do dwóch kondygnacji nadziemnych, w tym druga kondygnacja 

w ”oddaszu uwytkowym, o wysoko`ci - do 10,0 m od poziomu terenu do kalenicy (liczonej przy 

najniwej usytuowanym wej`ciu do budynku); do”uszcza się ”od”iwniczenie budynku, 
g) do”uszcza się akcenty architektoniczne - do trzech kondygnacji nadziemnych, w ”ostaci wiewy-

czek (takwe uwytkowych o ”owierzchni Jącznej - maksimum 20% powierzchni drugiej kondygna-

cji) o wysoko`ci - do 13,0 m od poziomu terenu do kalenicy (liczonej ”rzy najniwej usytuowanym 

wej`ciu do budynku), 
h) dach spadziste, dwu- lub wielo”Jaszczyznowe, z kalenicą gJówną ”rosto”adJą do frontu dziaJki, 
i) pochylenia ”oJaci dachowych - 30÷55º, 
j) szeroko`ć elewacji frontowej - (maksymalna) uwarunkowana szeroko`cią dziaJki, ”oJowenia ”rzy 

ulicy lub w drugiej linii zabudowy oraz przepisami odrębnymi, 

k) miejsca postojowe dla samochodów osobowych w granicach poszczególnych dziaJek - 

w ilo`ciach nie mniej niw dwa (jedno w ”ostaci garawu wbudowanego lub dobudowanego lub 
wolno stojącego oraz drugie w postaci miejsca parkingowego na terenie nieruchomo`ci), 

l) miejsca na pojemniki sJuwące do czasowego gromadzenia segregowanych od”adków staJych 

w granicach ”oszczególnych dziaJek w ilo`ciach - 1 miejsce dla minimum trzech pojemników, 
m) do”uszcza się wygrodzenie dziaJek ogrodzeniami: - od strony dróg o wysoko`ci do 1,5 m 

z elementów murowanych lub/i metalowych lub/i drewnianych, o strukturze awurowej i wysokich 

walorach estetycznych; - pomiędzy dziaJkami i terenami zieleni urządzonej o wysoko`ci do 2,0 m 

z materiaJów dowolnych za wyjątkiem betonowych elementów ”refabrykowanych, bez ”odmu-

rówek, z wolną nie”rzegrodzoną ”rzestrzenią o wysoko`ci 10 cm ponad terenem i/lub z zieleni 

izolacyjnej w ”ostaci wywo”Jotów z gatunków zimozielonych; - od strony terenu oznaczonego na 

rysunku planu symbolem 11MN o wysoko`ci do 6,0 m z elementów stalowych, awurowych; 
3) zasady obsJugi komunikacyjnej terenu - wjazdy na teren - z drogi gminnej oznaczonej na rysunku pla-

nu symbolem 01KŚL ”o”rzez drogi wewnętrzne oznaczone na rysunku ”lanu symbolami 02KDW, 

03KDW, 04KDW i 05KDW; 

4) zasady obsJugi infrastrukturą techniczną - zgodnie z zawartymi w § 4 ust. 2, poprzez sieci: wodocią-
gową, kanalizacyjną deszczową i `ciekową, elektroenergetyczną 04kV, gazową i telefoniczną 

w drogach wewnętrznych oznaczonych na rysunku ”lanu symbolami 02KDW, 03KDW, 04KDW 

i 05KDW, a takwe w drodze gminnej oznaczonej na rysunku planu symbolem 01KŚL (dla dwóch dzia-

Jek z kompleksu oznaczonego symbolem 1MN; 

5) zasady ochrony `rodowiska i przyrody - zgodnie z rygorami zawartymi w § 5 ust. 1 pkt 1÷2) i 5÷10) 
oraz ust. 2. 
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2. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 12MN/U o pow. 0,25 ha, ustala się nastę”u-

jące zasady i standardy ksztaJtowania zabudowy i zagospodarowania: 

1) przeznaczenie terenu: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z nieuciąwliwymi usJugami wbu-

dowanymi lub dobudowanymi - maksimum w 50% powierzchni uwytkowej; 
2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) wielko`ci dziaJek - minimum 1400 m2, przy froncie o minimalnej szeroko`ci 34,0 m, 

b) udziaJ ”owierzchni zabudowanej do ”owierzchni dziaJki - maksimum 50%, 

c) udziaJ ”owierzchni biologicznie czynnej do ”owierzchni dziaJki - minimum 40%, 

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

linii rozgraniczenia drogi gminnej, 

e) zabudowa wolno stojąca lub segmentowa - do dwóch kondygnacji nadziemnych, w tym druga 

kondygnacja w ”oddaszu uwytkowym, o wysoko`ci - do 10,0 m od poziomu terenu do kalenicy 

(liczonej ”rzy najniwej usytuowanym wej`ciu do budynku); do”uszcza się ”od”iwniczenie budyn-

ku; do”uszcza się Jączenie z zabudową na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 

13U/MN, 

f) do”uszcza się akcenty architektoniczne - do trzech kondygnacji nadziemnych, w ”ostaci wiewy-

czek (takwe uwytkowych o ”owierzchni Jącznej - maksimum 20% powierzchni drugiej kondygna-

cji) o wysoko`ci - do 13,0 m od poziomu terenu do kalenicy (liczonej ”rzy najniwej usytuowanym 

wej`ciu do budynku), 
g) dachy spadziste, dwu- lub wielo”Jaszczyznowe, z dopuszczeniem typu mansardowego, z kaleni-

cami gJównymi usytuowanymi równolegle do frontów dziaJek, 
h) ”ochylenia ”oJaci dachowych - 30÷55º; ”rzy dachu ty”u mansardowego ”ochylenie ”oJaci 

`ciennych - 60÷80º, a ”oJaci dachowych - 10÷30º, 
i) szeroko`ć elewacji frontowej - (maksymalna) uwarunkowana szeroko`cią dziaJki oraz ”rze”isami 

odrębnymi, 

j) miejsca postojowe dla samochodów osobowych w granicach ”oszczególnych dziaJek w ilo`ciach 
nie mniej niw trzy miejsca; jedno w ”ostaci garawu wbudowanego lub dobudowanego lub wolno 
stojącego oraz dwa w postaci miejsc parkingowych na terenie nieruchomo`ci, 

k) miejsca na pojemniki sJuwące do czasowego gromadzenia segregowanych od”adków staJych 

w granicach ”oszczególnych dziaJek w ilo`ciach - 1 miejsce dla co najmniej trzech pojemników, 
l) do”uszcza się wygrodzenie dziaJek ogrodzeniami: - od strony dróg o wysoko`ci do 1,5 m 

z elementów murowanych lub/i metalowych lub/i drewnianych, o strukturze awurowej i wysokich 

walorach estetycznych; - pomiędzy dziaJkami i terenami zieleni urządzonej o wysoko`ci do 2,0 m 

z materiaJów dowolnych za wyjątkiem betonowych elementów prefabrykowanych, bez podmu-

rówek, z wolną nie”rzegrodzoną ”rzestrzenią o wysoko`ci 10 cm ponad terenem i/lub z zieleni 

izolacyjnej w ”ostaci wywo”Jotów z gatunków zimozielonych; 

3) zasady obsJugi komunikacyjnej terenu - wjazdy na teren - z drogi gminnej oznaczonej na rysunku pla-

nu symbolem 01KŚL ”o”rzez drogę wewnętrzną oznaczoną na rysunku ”lanu symbolem 02KDW; 

4) zasady obsJugi infrastrukturą techniczną - zgodnie z zawartymi w § 4 ust. 2, poprzez sieci: wodocią-
gową, kanalizacyjną deszczową i `ciekową, elektroenergetyczną 04kV, gazową i telefoniczną 

w drodze wewnętrznej oznaczonej na rysunku ”lanu symbolem 02KDW; 

5) zasady ochrony `rodowiska i przyrody - zgodnie z rygorami zawartymi w § 5 ust. 1 pkt 1÷2) i 5÷10) 
oraz ust. 2. 

3. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem 13U/MN o pow. 0,49 ha, 14U/MN o pow. 

0,29 ha, 15U/MN o pow. 0,46 ha, 16U/MN o pow. 0,23 ha i 17U/MN o pow. 0,15 ha, ustala się nastę-
”ujące zasady i standardy ksztaJtowania zabudowy i zagospodarowania: 

1) przeznaczenie terenu: teren zabudowy usJugowej (nieuciąwliwej) z mieszkaniami wJa`cicieli lub uwyt-

kowników, wbudowanymi lub dobudowanymi - maksimum w 15% ”owierzchni uwytkowej; 
2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) wielko`ci dziaJek - minimum 1100 m2, przy froncie o minimalnej szeroko`ci 38,0 m, 

b) udziaJ ”owierzchni zabudowanej do ”owierzchni dziaJki - maksimum 70%, 

c) udziaJ ”owierzchni biologicznie czynnej do ”owierzchni dziaJki - minimum 20%, 

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

linii rozgraniczenia drogi gminnej (5,0 m dla terenu oznaczonego symbolem 13U/MN); - 20,0 m 

od linii rozgraniczenia z rzeką Wi`niówką, 
e) zabudowa wolno stojąca - do dwóch kondygnacji nadziemnych, w tym druga kondygnacja 

w ”oddaszu uwytkowym, o wysoko`ci - do 10,0 m od poziomu terenu do kalenicy (liczonej przy 
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najniwej usytuowanym wej`ciu do budynku); do”uszcza się ”od”iwniczenie budynku; do”uszcza 
się Jączenie z zabudową na sąsiedniej dziaJce, 

f) do”uszcza się akcenty architektoniczne - do trzech kondygnacji nadziemnych, w ”ostaci wiewy-

czek (takwe uwytkowych o ”owierzchni Jącznej - maksimum 20% powierzchni drugiej kondygna-

cji) o wysoko`ci - do 13,0 m od poziomu terenu do kalenicy (liczonej ”rzy najniwej usytuowanym 

wej`ciu do budynku), 
g) dachy spadziste, dwu- lub wielo”Jaszczyznowe, z dopuszczeniem typu mansardowego, z kaleni-

cami gJównymi usytuowanymi równolegle do frontów dziaJek, 
h) ”ochylenia ”oJaci dachowych - 30÷55º; ”rzy dachu ty”u mansardowego ”ochylenie ”oJaci 

`ciennych - 60÷80º, a ”oJaci dachowych - 10÷30º, 
i) szeroko`ć elewacji frontowej - (maksymalna) uwarunkowana szeroko`cią dziaJki oraz ”rze”isami 

odrębnymi, 

j) miejsca ”ostojowe dla samochodów osobowych - zgodnie z zapisem w § 4 ust. 1 pkt 4) ppkt b) i c), 

k) miejsca na pojemniki sJuwące do czasowego gromadzenia segregowanych od”adków staJych 

w granicach ”oszczególnych dziaJek w ilo`ciach - 1 miejsce dla co najmniej trzech pojemników, 
l) do”uszcza się wygrodzenie dziaJek ogrodzeniami: - od strony dróg o wysoko`ci do 1,5 m 

z elementów murowanych lub/i metalowych lub/i drewnianych, o strukturze awurowej i wysokich 

walorach estetycznych; - pomiędzy dziaJkami i terenami zieleni urządzonej o wysoko`ci do 2,0 m 

z materiaJów dowolnych za wyjątkiem betonowych elementów ”refabrykowanych, bez podmu-

rówek, z wolną nie”rzegrodzoną ”rzestrzenią o wysoko`ci 10 cm ponad terenem i/lub z zieleni 

izolacyjnej w ”ostaci wywo”Jotów z gatunków zimozielonych; 

3) zasady obsJugi komunikacyjnej terenu - wjazdy na teren: dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 13U/MN - z drogi gminnej oznaczonej na rysunku planu symbolem 01KDL i z drogi we-

wnętrznej oznaczonej na rysunku ”lanu symbolem 02KŚW; dla terenów oznaczonych na rysunku ”la-

nu symbolami 14U/MN i 15U/MN - z drogi wewnętrznej oznaczonej na rysunku planu symbolem 

03KDW i z ciągu ”ieszo-jezdnego oznaczonego na rysunku planu symbolem 07KP-J; dla terenu ozna-

czonego na rysunku planu symbolem 16U/MN - z drogi wewnętrznej oznaczonej na rysunku ”lanu 
symbolem 04KDW i z ”arkingu ogólnodostę”nego oznaczonego na rysunku planu symbolem 011KS; 

dla terenu oznaczonego symbolem 17U/MN - z drogi gminnej oznaczonej na rysunku planu symbolem 

04KDW i z ciągu ”ieszo-jezdnego oznaczonego na rysunku planu symbolem 06KP-J; 

4) zasady obsJugi infrastrukturą techniczną - zgodnie z zawartymi w § 4 ust. 2, poprzez sieci: wodocią-
gową, kanalizacyjną deszczową i `ciekową, elektroenergetyczną 04kV, gazową i telefoniczną 

w drogach wewnętrznych oznaczonych na rysunku ”lanu symbolami 03KDW i 04KDW oraz 

w ciągach ”ieszo-jezdnych (korytarzach infrastruktury) oznaczonych na rysunku planu symbolami 

06KP-J i 07KP-J; 

5) zasady ochrony `rodowiska i przyrody - zgodnie z rygorami zawartymi w § 5 ust. 1 pkt 1÷2) i 5÷10) 
oraz ust. 2. 

4. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami: 18ZZ o pow. 0,26 ha, 25ZZ o pow. 0,01 ha, 

26ZZ o pow. 0, 03 ha, 27ZZ o pow. 0,04 ha i 28ZZ o pow. 0,02 ha ustala się nastę”ujące zasady 

i standardy zagospodarowania: 

1) przeznaczenie terenu: tereny zieleni naturalnej; 

2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) tereny zieleni naturalnej-nadwodnej (z przystosowaniem dla celów konserwacji rzeki Wi`niówki 
i rowów melioracyjnych) bez prawa zabudowy, 

b) do”uszcza się urządzenie ”lacu zabaw dla dzieci z nasadzeniami krzewów i drzew ozdobnych na 

terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 18ZZ; 

3) zasady obsJugi komunikacyjnej terenu - wej`cie na tereny z dróg: gminnej oznaczonej na rysunku 

planu symbolem 01KŚL oraz wewnętrznych oznaczonych na rysunku ”lanu symbolami 02KDW, 

03KDW i 04KDW; 

4) zasady obsJugi infrastrukturą techniczną - zgodnie z zawartymi w § 4 ust. 2, poprzez sieci: wodocią-
gową i elektroenergetyczną 0,4kV w drogach: wewnętrznych oznaczonych na rysunku ”lanu symbo-

lami 02KDW, 03KDW i 04KDW oraz gminnej oznaczonej na rysunku planu symbolem 01KDL; 

5) zasady ochrony `rodowiska i przyrody - zgodnie z rygorami zawartymi w § 5 ust. 1 pkt 1÷3) i 5÷10) 
oraz ust. 2. 
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5. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami: 19ZP o pow. 0,04 ha, 20ZP o pow. 

0,08 ha, 21ZP o pow. 0,08 ha, 22ZP o pow. 0,03 ha, 23ZP o pow. 0,04 ha i 24ZP o pow. 0,08 ha usta-

la się nastę”ujące zasady i standardy zagospodarowania: 

1) ”rzeznaczenie terenu: tereny zieleni urządzonej; 
2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) tereny zieleni urządzonej ty”u ”arkowo-skwerowego bez prawa zabudowy, 

b) do”uszcza się zagos”odarowanie terenu elementami maJej architektury dla biernego wy”oczynku 

z nasadzeniami krzewów i drzew ozdobnych na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami; 

3) zasady obsJugi komunikacyjnej terenu - wej`cie na tereny z dróg: gminnej oznaczonej na rysunku 

planu symbolem 01KŚL oraz wewnętrznej oznaczonej na rysunku ”lanu symbolem 05KDW; 

4) zasady obsJugi infrastrukturą techniczną - zgodnie z zawartymi w § 4 ust. 2, poprzez sieci: wodocią-
gową i elektroenergetyczną 0,4kV w drogach: wewnętrznej oznaczonej na rysunku ”lanu symbolem 

05KDW oraz gminnej oznaczonej na rysunku planu symbolem 01KDL; 

5) zasady ochrony `rodowiska i przyrody - zgodnie z rygorami zawartymi w § 5 ust. 1 pkt 1÷3) i 5÷10) 
oraz ust. 2. 

6. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 29US/ZP o pow. 0,93 ha ustala się nastę”u-

jące zasady i standardy zagospodarowania: 

1) ”rzeznaczenie terenu: tereny zieleni urządzonej z dopuszczeniem kubaturowych obiektów s”ortowo-

rekreacyjnych; 

2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) udziaJ ”owierzchni zabudowanej do ”owierzchni dziaJki - maksimum 20%, 

b) udziaJ ”owierzchni biologicznie czynnej do ”owierzchni dziaJki - minimum 70%, 

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

linii rozgraniczenia z rzeką Wi`niówką, 
d) zabudowa wolno stojąca - do dwóch kondygnacji nadziemnych, o wysoko`ci - do 9,0 m od po-

ziomu terenu do szczytu `cianki osJonowej lub szczytu koleby (liczonej ”rzy najniwej usytuowa-

nym wej`ciu do budynku); do”uszcza się podpiwniczenie budynku, 

e) dachy ”Jaskie lub kolebowe, 
f) ”ochylenia ”oJaci dachowych, od”owiednio dla ”od”unktu e): - 2÷30º; lub o zmiennym kącie 

pochylenia - 90÷0º, 
g) szeroko`ć elewacji frontowej - (maksymalna) uwarunkowana przebiegiem nieprzekraczalnych linii 

zabudowy oraz przepisami odrębnymi, 

h) miejsca ”ostojowe dla samochodów osobowych - zgodnie z zapisem w § 4 ust. 1 pkt 4) ppkt b) i c); 

dodatkowo ”rzewidzieć na dziaJce mowliwo`ć ”arkowania samochodów osobowych w ilo`ci 
1 miejsce na kawde 30 m2 powierzchni zabudowy oraz minimum jedno miejsce dla autokaru, 

i) miejsca na pojemniki sJuwące do czasowego gromadzenia segregowanych od”adków staJych 

w granicach ”oszczególnych dziaJek w ilo`ciach - 1 miejsce dla co najmniej trzech pojemników, 
j) do”uszcza się wygrodzenie terenu ogrodzeniami: - od strony dróg o wysoko`ci do 1,5 m 

z elementów murowanych lub/i metalowych lub/i drewnianych, o strukturze awurowej i wysokich 

walorach estetycznych; - pomiędzy dziaJkami i terenami zieleni urządzonej o wysoko`ci do 2,0 m 

z materiaJów dowolnych za wyjątkiem betonowych elementów ”refabrykowanych, bez ”odmu-

rówek, z wolną nie”rzegrodzoną ”rzestrzenią o wysoko`ci 10 cm ponad terenem i/lub z zieleni 

izolacyjnej w ”ostaci wywo”Jotów z gatunków zimozielonych; od strony terenu oznaczonego na 

rysunku planu symbolem 30US - o wysoko`ci do 6,0 m z elementów stalowych, awurowych; 
3) zasady obsJugi komunikacyjnej terenu - wjazdy na teren z drogi wewnętrznej oznaczonej na rysunku 

planu symbolem 03KDW; 

4) zasady obsJugi infrastrukturą techniczną - zgodnie z zawartymi w § 4 ust. 2, poprzez sieci: wodocią-
gową, kanalizacyjną deszczową i `ciekową, elektroenergetyczną 04kV, gazową i telefoniczną 

w drodze wewnętrznej oznaczonej na rysunku ”lanu symbolem 03KDW; 

5) zasady ochrony `rodowiska i przyrody - zgodnie z rygorami zawartymi w § 5 ust. 1 pkt 1÷2) i 5÷10) 
oraz ust. 2. 

7. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 30US o pow. 0,32 ha ustala się nastę”ujące 
zasady i standardy zagospodarowania: 

1) przeznaczenie terenu: teren sportowo-rekreacyjny; 
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2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) udziaJ ”owierzchni utwardzonej do ”owierzchni dziaJki - maksimum 80%, 

b) udziaJ ”owierzchni biologicznie czynnej do ”owierzchni dziaJki - minimum 10%, 

c) linie zabudowy nieprzekraczalne: - 5,0 m od linii rozgraniczenia dróg wewnętrznych i terenu par-

kingu ogólnodostę”nego oznaczonego na rysunku ”lanu symbolem 010KS, 

d) do”uszcza się realizację kortów iłlub boisk ”iJkarskich oraz ”arterowego obiektu sanitarnego 
(w.c., przebieralnie, kantor), 

e) do”uszcza się ”rzekrycie kortów iłlub boisk namiotami pneumatycznymi, 

f) zabudowa (obiekt sanitarny) wolno stojąca - jednokondygnacyjna, bez podpiwniczenia, 

o wysoko`ci - do 4,0 m od poziomu terenu do szczytu `cianki osJonowej lub szczytu koleby (li-

czonej ”rzy najniwej usytuowanym wej`ciu do budynku);, 
g) dach ”Jaski lub kolebowy; kalenica gJówna usytuowana ”rosto”adle do elewacji frontowej, 
h) ”ochylenia ”oJaci dachowych, od”owiednio dla ”od”unktu g): - 2÷30º; lub o zmiennym kącie 

pochylenia - 90÷0º, 
i) szeroko`ć elewacji frontowej - (maksymalna) do 6,0 m, 

j) miejsca ”ostojowe dla samochodów osobowych - zgodnie z zapisem w § 4 ust. 1 pkt 4) ppkt b) i c), 

k) miejsca na pojemniki sJuwące do czasowego gromadzenia segregowanych od”adków staJych 

w granicach ”oszczególnych dziaJek w ilo`ciach - 1 miejsce dla co najmniej trzech pojemników, 
l) miejsca na pojemniki sJuwące do czasowego gromadzenia segregowanych od”adków staJych - 1 

miejsce dla co najmniej trzech pojemników, 
m) dopuszcza się wygrodzenie terenu ogrodzeniami - o wysoko`ci do 6,0 m z elementów stalowych, 

awurowych, bez ”odmurówek, z wolną nie”rzegrodzoną ”rzestrzenią o wysoko`ci 10 cm ponad 

terenem; 

3) zasady obsJugi komunikacyjnej terenu - wjazd na teren z drogi wewnętrznej oznaczonej na rysunku 

planu symbolem 03KDW; 

4) zasady obsJugi infrastrukturą techniczną - zgodnie z zawartymi w § 4 ust. 2, poprzez sieci: wodocią-
gową, kanalizacyjną deszczową i `ciekową, elektroenergetyczną 04kV, gazową i telefoniczną 

w drodze wewnętrznej oznaczonej na rysunku ”lanu symbolem 03KDW; 

5) zasady ochrony `rodowiska i przyrody - zgodnie z rygorami zawartymi w § 5 ust. 1 pkt 1÷2) i 5÷10) 
oraz ust. 2. 

8. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami 31E o pow. 0,01 ha, 32E o pow. 0,01 ha, 

33E o pow. 0,01 ha i 34E o pow. 0,01 ha ustala się nastę”ujące zasady i standardy ksztaJtowania zabu-

dowy i zagospodarowania: 

1) ”rzeznaczenie terenów: tereny infrastruktury technicznej - lokalizacje stacji transformatorowych 

15/0,4 kV; 

2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) udziaJ ”owierzchni zabudowanej do ”owierzchni dziaJki - do 25%, 

b) udziaJ ”owierzchni biologicznie czynnej do ”owierzchni dziaJki - minimum 65%, 

c) linie zabudowy - bez okre`lania na rysunku ”lanu, jednak nie mniej niw 2,0 m od linii rozgranicze-

nia z drogami wewnętrznymi, 

d) zabudowa - wolno stojąca o wysoko`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 kontenerowego, 

e) dach - wysoki, czterospadowy; w ”rzy”adku zabudowy kontenerowej do”uszcza się dach ”Jaski, 
f) kąt ”ochylenia ”oJaci dachowych - 32÷45°, 
g) szeroko`ć elewacji frontowej - maksimum 5,0 m, 

h) wysoko`ć elewacji frontowej - maksimum 3,2 m od poziomu terenu do gzymsu dachowego lub okapu, 

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

wierzchni terenu, 

j) wokóJ granic zaleca się w”rowadzić zieleL izolacyjną niekolidującą z podziemnymi sieciami infra-

struktury technicznej; 

3) zasady obsJugi komunikacyjnej terenu - dostę” terenów z dróg wewnętrznych oznaczonych na rysun-

ku planu symbolami 03KDW, 04KDW i 05KDW; 

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

5) zasady ochrony `rodowiska i przyrody - zgodnie z rygorami zawartymi w § 5 ust. 1 pkt 1÷3) i 5÷10) 
oraz ust. 2. 
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9. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 35Ks, o pow. 0,02 ha ustala się nastę”ujące 
zasady i standardy zagospodarowania: 

1) przeznaczenie terenu: teren infrastruktury technicznej - lokalizacja se”aratora wód o”adowych; 
2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) ogrodzenie terenu zharmonizowane z otoczeniem o wysoko`ci do 2,0 m od poziomu terenu, 

b) wokóJ granic nalewy w”rowadzić zieleL izolacyjną niekolidującą z podziemnymi sieciami infra-

struktury technicznej; 

3) zasady obsJugi komunikacyjnej terenu - dostę” z drogi wewnętrznej oznaczonej na rysunku ”lanu 
symbolem 03KDW; 

4) zasady obsJugi infrastrukturą techniczną - zgodnie z zawartymi w § 4 ust. 2, poprzez sieci: wodocią-
gową, kanalizacyjną deszczową w drodze wewnętrznej, oznaczonej na rysunku ”lanu symbolem 

03KŚW; elektroenergetyczną 04kV ze stacji transformatorowej 15/0,4kV, oznaczonej na rysunku 

planu symbolem 31E; 

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

10. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 01KDL, o pow. 0,79 ha, ustala się nastę”u-

jące zasady i standardy zagospodarowania: 

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

2) zasady zagospodarowania terenu: szeroko`ć w liniach rozgraniczenia - 15,0 m; 

3) zasady obsJugi komunikacyjnej terenu - dostę” terenu z drogi gminnej, ulicy Bocznej; 

4) zasady obsJugi infrastrukturą techniczną - zgodnie z zasadami zawartymi w § 4 ust. 2 do”uszcza się 
poprowadzenie sieci: wodociągowej Ø100, kanalizacji deszczowej Ø250÷350, kanalizacji `ciekowej 
grawitacyjnej Ø200÷300 i tJocznej Ø110, kabli elektroenergetycznych 15 i 0,4kV i sterujących sys-

temem o`wietlenia ulic, gazowych `łc oraz kanalizacji telefonicznej; 
5) zasady ochrony `rodowiska i przyrody - zgodnie z rygorami zawartymi w § 5 ust. 1 pkt 3) i 7÷9) 

oraz ust. 2 pkt 1÷5)Ł 

11. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 02KDW, o pow. 0,20 ha, ustala się nastę”u-

jące zasady i standardy zagospodarowania: 

1) ”rzeznaczenie terenu: teren drogi wewnętrznej - ulicy dojazdowej; 

2) zasady zagos”odarowania terenu: szeroko`ć w liniach rozgraniczenia - 12,0 m; 

3) zasady obsJugi komunikacyjnej terenu - dostę” terenu z drogi gminnej, ulicy Bocznej; 

4) zasady obsJugi infrastrukturą techniczną - zgodnie z zasadami zawartymi w § 4 ust. 2 do”uszcza się 
”o”rowadzenie sieci: wodociągowej Ø100, kanalizacji deszczowej Ø250÷350, kanalizacji `ciekowej 
grawitacyjnej Ø200÷300 i tJocznej Ø110, kabli elektroenergetycznych 15 i 0,4kV i sterujących sys-

temem o`wietlenia ulic, gazowych `łc oraz kanalizacji telefonicznej; 
5) zasady ochrony `rodowiska i przyrody - zgodnie z rygorami zawartymi w § 5 ust. 1 pkt 3) i 7÷9) 

oraz ust. 2 pkt 1÷5)Ł 

12. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami 03KDW o pow. 1,13 ha, 04KDW o pow. 

0,23 ha i 05KDW o pow. 0,84 ha ustala się nastę”ujące zasady i standardy zagospodarowania: 

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

2) zasady zagospodarowania terenu: szeroko`ci w liniach rozgraniczenia - 10,0 m; 

3) zasady obsJugi komunikacyjnej terenu: dostę” terenu z drogi gminnej oznaczonej na rysunku planu 

symbolem 01KDL; 

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

dzenie sieci: wodociągowej Ø100, kanalizacji deszczowej Ø250÷350, kanalizacji `ciekowej grawita-

cyjnej Ø200÷300 i tJocznej Ø110, kabli elektroenergetycznych 15 i 0,4kV i sterujących systemem 

o`wietlenia ulic, gazowych `łc oraz kanalizacji telefonicznej; 

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

pkt 1÷5). 

13. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami: 06KP-J o pow. 0,03 ha, 07KP-J o pow. 

0,06 ha, 08KP-J o pow. 0,14 ha, 09KP-J, o pow. 0,03 ha i 10KP-J, o pow. 0,01 ha, ustala się nastę”u-

jące zasady i standardy zagospodarowania: 

1) ”rzeznaczenie terenów: tereny ciągów ”ieszo-jezdnych - korytarzy infrastruktury; 
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2) zasady zagos”odarowania terenów: szeroko`ci w liniach rozgraniczenia ciągów oznaczonych na ry-

sunku planu symbolami: 06KP-J i 07KP-J - 6,0 m, 08KP-J - zmienna 5,9÷6,2 m oraz 09KP-J - 

5,1 m; 

3) zasady obsJugi komunikacyjnej terenów - dostę” z drogi gminnej oznaczonej na rysunku planu symbo-

lem 01KDL i z dróg wewnętrznych oznaczonych na rysunku planu symbolami 03KDW i 04KDW; 

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

dzenie sieci: wodociągowej Ø100 iłlub kabli elektroenergetycznych 0,4kV i sterujących systemem 

o`wietlenia ulic iłlub wód o”adowych ”rzykanalikami do sieci kanalizacji deszczowych w drogach: 

gminnej (01KDL) i wewnętrznych (03KŚW i 04KDW); 

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

pkt 1÷5). 

14. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami: 010KS o pow. 0,16 ha i 011KS o pow. 

0,12 ha ustala się nastę”ujące zasady i standardy zagospodarowania: 

1) ”rzeznaczenie terenów: tereny ogólnodostę”nych ”arkingów dla samochodów osobowych; 
2) zasady zagos”odarowania terenów: zgodnie z przepisami odrębnymi; ”rzewidzieć co najmniej po jed-

nym stanowisku dla samochodów osób nie”eJnos”rawnych; ”rzewidzieć szczelne nawierzchnie 

z odprowadzeniem wód o”adowych do systemu kanalizacji deszczowej; od strony terenu oznaczone-

go na rysunku planu symbolem US do”uszcza się wygrodzenie o wysoko`ci do 6,0 m z elementów 
stalowych, awurowych, bez ”odmurówek, z wolną nie”rzegrodzoną ”rzestrzenią o wysoko`ci 10 cm 

ponad terenem; 

3) zasady obsJugi komunikacyjnej terenów - dostę” z dróg wewnętrznych oznaczonych na rysunku ”lanu 
symbolami 03KDW i 04KDW; 

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

dzenie sieci: kabli elektroenergetycznych 0,4kV i sterujących systemem o`wietlenia ulic; odprowa-

dzenie wód o”adowych ”rzykanalikami do sieci kanalizacji deszczowych w drogach: gminnej (01KDL) 

i wewnętrznych (03KŚW i 04KDW); 

5) zasady ochrony `rodowiska 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 objętym niniejszą uchwaJą dokonuje się zamiany ”rzeznaczenia gruntów rolnych 
na cele nierolnicze w ilo`ci 18,38 ha, w tym: 

1) za zgodą MarszaJka Województwa źachodnio”omorskiego (decyzja nr: WRiO_-IV-EN-6080-50/08 

z dnia: 28-11-2008 r. w ilo`ci 3,40 ha, w tym: 

a) na gruntach wytworzonych z gleb pochodzenia organicznego: 

ｦ 0,12 ha grunty orne klasy RVI, 

ｦ 0,89 ha Jąki klasy IV, 
ｦ 0,70 ha Jąki klasy IVI, 
ｦ 0,26 ha pastwiska klasy PsV oraz 

b) na gruntach wytworzonych z gleb pochodzenia mineralnego: 

ｦ 1,43 ha pastwiska klasy PsIV, a takwe 

2) nie wymagających zgody ani MarszaJka Województwa źachodnio”omorskiego ani Ministra Rolnictwa 

w ilo`ci 14,98 ha, w tym: 

ｦ 12,91 ha grunty orne klasy RV, 

ｦ 0,60 ha grunty klasy RVI, 

ｦ 0,04 ha Jąki klasy IV oraz 

ｦ 0,03 ha gruntów sklasyfikowanych jako W-PsIV, 

ｦ 0,26 ha gruntów sklasyfikowanych jako Lz-RV, 

ｦ 1,14 ha gruntów sklasyfikowanych jako NŁ 

2. Ustala się stawkę o”Jaty z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, o której mowa w art. 36 usta-

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

1) 30% - dla terenów oznaczonych na rysunku ”lanu symbolami MN, MN/U, U/MN, US/ZP, KS i US; 

2) 0% - dla terenów ”ozostaJychŁ 
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3. Wykonanie niniejszej uchwaJy ”owierza się Burmistrzowi Gminy GoleniówŁ 

4. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 30 dni od dnia jej ogJoszenia w Śzienniku Urzędowym Wo-

jewództwa źachodnio”omorskiego oraz ”odlega ”ublikacji na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta 

w Goleniowe. 

 

 Przewodniczący Rady: 
Henryk Zajko 
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ZaJącznik nr 1 

do uchwaJy Nr XL/513/10 

Rady Miejskiej w Goleniowie 

z dnia 31 marca 2010 r. 
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ZaJącznik nr 2 

do uchwaJy Nr XL/513/10 

Rady Miejskiej w Goleniowie 

z dnia 31 marca 2010 r. 
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ZaJącznik nr 3 

do uchwaJy Nr XL/513/10 

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 prze-

strzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z ”óuniejszymi zmianami), Rada Miejska w Goleniowie roz-

strzyga, co nastę”uje: 

W wyniku wyJowenia ”rojektu ”lanu miejscowego zagospodarowania przestrzennego osiedla mieszkanio-

wego ｭNad Potokiemｬ - czę`ci obrębu ewidencyjnego Ciechno do wglądu ”ublicznego wraz z ”rognozą 
oddziaJywania na `rodowisko w dniach od 30 lipca do 3 wrze`nia 2009 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 XL/513/10 

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 ”óuniejszymi zmianami), Rada Miejska w Goleniowie 

rozstrzyga, co nastę”uje: 

§ 1. 1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej sJuwące zas”okajaniu zbiorowych ”otrzeb 
mieszkaLców 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 ”óuniejszymi zmianami) - zadania wJasne gminy. 

2. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej ustalone niniejszym planem obejmują: 

1) realizację fragmentu projektowanej gminnej drogi lokalnej wraz z niezbędną infrastrukturą technicznąŁ 

§ 2. S”osób realizacji wwŁ zadaL wJasnych gminy: 

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

`rodowiska; 

2) Inwestycje w zakresie ”rzesyJania i dystrybucji energii elektrycznej realizowane będą w s”osób okre-

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

poz. 625 z ”óuniejszymi zmianami). 

§ 3. źasady finansowania wwŁ zadaL wJasnych gminy: 

1) Realizacja i finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej ujętych niniejszym planem 

miejscowym w liniach rozgraniczenia drogi gminnej realizowane będą ze `rodków wJasnych wJa`cicie-

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

i porozumienia okre`lające wzajemne zobowiązania i zasady finansowania tych inwestycji; 

2) Realizacja i finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej na terenach ”ozostaJych, nie 
wymienionych w § 3 pkt 1 nalewy wyJącznie do wJa`cicieli tych terenów; 

2) Realizacja inwestycji w zakresie budowy drogi gminnej 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 zakresie 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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