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UCHWAIA NR XXXIV/292/10 

 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE 

 z dnia 30 kwietnia 2010 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Golczewo, 

czę`ć obrębu Golczewo 7, dziaJka 568. 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717; z 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 i Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413) oraz art. 40 ust. 1 

i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 

poz. 1591; 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, 

poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, 

poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; 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, 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) Rada Miejska w Golczewie uchwala, co nastę”uje: 

ŚZIAI I 

USTALśNIA OGÓLNś 

RozdziaJ ń 

Zakres regulacji 

§ 1. 1. Zgodnie z uchwaJą Nr XIV/131/2008 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 19 czerwca 2008 r. 

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

stwierdzeniu zgodno`ci z ustaleniami Studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzen-

nego gminy uchwalonego uchwaJą Nr XXXIII/218/02 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 18 lipca 2002 r., 

zmienionego uchwaJą Nr VII/42/03 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 30 kwietnia 2003 r., uchwaJą 
Nr XVII/156/08 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 6 listopada 2008 r., uchwaJą Nr XVIII/162/08 Rady 

Miejskiej w Golczewie z dnia 18 grudnia 2008 r. oraz uchwaJą Nr XXVII/245/09 Rady Miejskiej w Gol-

czewie z dnia 5 listopada 2009 r., uchwala się miejscowy ”lan zagos”odarowania ”rzestrzennego czę`ć 
obrębu Golczewo 7 dziaJka nr 568, zwany dalej ｭplanemｬ. 

2. Plan obejmuje obszar o Jącznej ”owierzchni 4,66 ha, którego granice ”rzedstawiono na rysunku 
planu w skali 1:1000, stanowiącym zaJącznik nr 1 do niniejszej uchwaJyŁ 

3. Przedmiotem planu jest ustalenie zasad zagospodarowania obszaru na cele przemysJowe, tereny 
skJadowe i inną dziaJalno`ć gos”odarczą wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i drogowąŁ 

4. Integralną czę`cią niniejszej uchwaJy są: 

1) zaJącznik nr 1 - rysunek planu w skali 1:1000; 

2) zaJącznik nr 2 - wyrys ze Studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego gmi-

ny Golczewo, z oznaczeniem granic obszaru objętego ”lanem; 

3) zaJącznik nr 3 - rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu; 

4) zaJącznik nr 4 - rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infra-

struktury technicznej, nalewących do zadaL wJasnych gminy oraz o zasadach ich finansowania, zgod-

nie z przepisami o finansach publicznych. 

§ 2. Ustala się nastę”ujące zasady konstrukcji ”lanu: 

1) w rozdziale 2 sformuJowano ustalenia dotyczące ”rzeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu, 

obowiązujące na caJym obszarze objętym planem; 

2) obszar objęty ”lanem ”odzielony zostaJ na tereny elementarne - tereny okre`lone liniami rozgranicza-

jącymi, o równych funkcjach lub równych zasadach zagos”odarowania; 



Śziennik Urzędowy 

Województwa źachodnio”omorskiego Nr 46 ｦ 5618 ｦ Poz. 978 

 

3) dla terenów elementarnych sformuJowano szczegóJowe ustalenia obowiązujące w granicach wyzna-

czonych linią rozgraniczającą dany teren; 
4) kawdy teren elementarny oznaczono na rysunku planu w skali 1:1000 oraz w tek`cie ”lanu identyfika-

torem literowym; symbol literowy oznacza gJówną funkcję terenu lub klasyfikację funkcjonalną dróg; 
5) dla caJego obszary objętego ”lanem w rozdziale 3 ustalone zostaJy zasady obsJugi w zakresie infra-

struktury technicznej; 

6) w rozdziale 4 okre`lono zasady ochrony `rodowiska ”rzyrodniczegoŁ 
RozdziaJ 2 

Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu 

§ 3. 1. Ustalenia planu zawarte w tek`cie obejmują: 

1) tereny o funkcji przemysJowej, usJugowej i skJadowej oznaczone symbolem P.U.S; 

2) teren zbiornika wód stojących oznaczone symbolem WS; 

3) drogę komunikacji wewnętrznej oznaczona symbolem KDW; 

4) teren trafostacji i innych urządzeL infrastruktury technicznej oznaczone symbolem E; 

5) tereny zieleni parkowej ZP. 

2. Ustala się nastę”ujące zasady w zakresie zagospodarowania terenu i ksztaJtowania zabudowy 

obowiązujące dla caJego obszaru ”lanu: 

1) na caJym obszarze objętym niniejszym planem w”rowadza się zakaz lokalizacji obiektów o charakte-

rze tymczasowym, kontenerowym, w tym garawy i ”awilonów blaszanych - nie dotyczy obiektów 
tymczasowych lokalizowanych na czas budowy; 

2) ustala się nie”rzekraczalne linie zabudowy dotyczące lokalizacji frontowych `cian budynków; 
3) urządzenia infrastruktury technicznej w granicach dziaJek lub terenów, dla których nie ustalono nie-

”rzekraczalnej linii zabudowy nalewy lokalizować w oparciu o obowiązujące ”rze”isy ”rawa; 
4) ustaloną w ”rze”isach szczegóJowych wysoko`ć zabudowy nalewy ”rzyjmować od ”oziomu terenu 

”rzy najniwej ”oJowonym wej`ciu do budynkuŁ 
RozdziaJ 3 

Ustalenia z zakresu obsJugi inwynieryjnej 

§ 4. 1. Ustalenia z zakresu obsJugi inwynieryjnej: 

1) zaopatrzenie w wodę z istniejącej i ”rojektowanej ”rzez inwestora sieci wodociągowej zasilanej z ujęć 
gminnych, ”onadto ustala się: 
a) wewnętrzną sieć wodociągową wraz z urządzeniami - wykonać dla caJego obszaru planu, 

b) parametry projektowanej sieci - ø 50 ÷ 150 mm, 

c) zaopatrzenie w wodę na cele ”rzeciw”owarowe z hydrantów ulicznych zamontowanych na ko-

munalnej sieci wodociągowej oraz ze zbiornika wodnego WS; 
2) od”rowadzenie `cieków do ”rojektowanej ”rzez inwestora kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tJocznej, 

ze zrzutem `cieków do oczyszczalni `cieków w Golczewie, ”onadto ustala się: 
a) do czasu realizacji systemu kanalizacji do”uszcza się stosowanie szczelnych zbiorników bezod-

”Jywowych, 
b) parametry projektowanej sieci - ø 150 ÷ 300 mm, 

c) po zrealizowaniu i uruchomieniu systemu kanalizacji sanitarnej, nalewy zlikwidować istniejące 
zbiorniki bezod”Jywowe na `cieki; 

3) od”rowadzenie wód o”adowych do ”rojektowanej ”rzez inwestora kanalizacji deszczowej zaopatrzonej 

w urządzenia ”odczyszczające z od”rowadzeniem do zbiornika wód stojących WS, ”onadto ustala się: 
a) wewnętrzną sieć kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami - wykonać dla caJego obszaru ”lanu, 
b) parametry projektowanej sieci kanalizacji deszczowej - ø100 ÷ 400 mm; 

4) usuwanie i unieszkodliwianie od”adów - ustala się wstę”ne segregowanie i gromadzenie od”adów 

w pojemnikach, a nastę”nie wywowenie na skJadowisko od”adów ”o”rzez s”ecjalistyczną firmę; 
5) istniejące na obszarze ”lanu systemy melioracyjne w przypadku kolizji z ”rojektowaną zabudową lub 

infrastrukturą nalewy ”rzebudować zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie ”rze”isami szczególnymi; 
6) elektroenergetyka: 

a) zasilanie obiektów na obszarze o”racowania z planowanej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, 

b) odcinki istniejących linii na”owietrznych niskiego na”ięcia kolidujące z planowanym zagospoda-

rowaniem terenu - do przebudowy, 
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c) ”lanowane obiekty zasilić rozdzielczą siecią kablową niskiego na”ięcia, 
d) linia wysokiego napięcia 110 kV biegnąca wzdJuw drogi ŚW nr 106 - poza granicami planu - do 

zachowania lub skablowaniaŁ źakaz lokalizacji obiektów kubaturowych w pasie 40 m, po 20 m 

od osi linii; 

7) zaopatrzenie w gaz: 

a) do”uszcza się zasianie gazem przewodowym `redniego ci`nienia, po wybudowaniu sieci przez 

inwestora, 

b) do”uszcza się, ”rzy uwzględnieniu obowiązujących w tym zakresie ”rze”isów odrębnych, stoso-

wanie gazu bezprzewodowego; 

8) zaopatrzenie w cie”Jo z wJasnego systemu grzewczego z zastosowaniem uródeJ cie”Ja zasilanych 
ekologicznymi no`nikami energii - ”aliwa ”Jynne, gazowe, energia elektryczna, inne, z wyJączeniem 

”aliw staJych, nie ”owodujące ”rzekroczenia norm zanieczyszczenia powietrza; 

9) telekomunikacja - obsJuga telekomunikacyjna przez istniejącą centralę telefoniczną w Golczewie. 

2. Sieci infrastruktury technicznej nalewy lokalizować w liniach rozgraniczających drogiŁ 

3. Śo”uszcza się ”rzebudowę istniejącej infrastruktury technicznej dla ”otrzeb realizacji ustaleL ”lanuŁ 

RozdziaJ 4 

Ustalenia z zakresu ochrony `rodowiska 

§ 5. 1. Ochrona `rodowiska ”rzyrodniczego, zgodnie z ustaleniami ”lanu, nalewy realizować ”o”rzez: 

1) zakaz ”rzekraczania standardów jako`ci `rodowiska ”oza granicami terenu, do którego inwestor ma 

tytuJ ”rawny; 
2) zakaz wprowadzania nieczyszczonych `cieków lub oczyszczonych w niewJa`ciwym sto”niu do wód 

podziemnych i do ziemi; 

3) wody opadowe i rozto”owe, ujęte w szczelne otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne powinny 

być oczyszczone ”rzed w”rowadzeniem do zbiornika wodnego - WS; 

4) s”osób zagos”odarowania terenu nie mowe zmieniać kierunku od”Jywu wód gruntowych i powierzch-

niowych na terenach sąsiednichŁ Obowiązek zachowania rurociągów drenarskich; 
5) wprowadzenie powierzchni biologicznie czynnej w wielko`ci do 20% terenu objętego ”lanem dla za-

budowy przemysJowej; 
6) u”orządkowanie obniwenia terenowego i zbudowanie zbiornika wodnego WS; 

7) od strony drogi DW nr 106 - poza granicami planu - wprowadzenie pasa zieleni izolacyjnej; 

8) uciąwliwo`ć wynikająca z ”rocesów ”rodukcyjnych winna zamykać się na terenie wJasnej dziaJki; 
9) w czę`ci wschodniej wystę”ują dwa gatunki ro`lin ”odlegające ochronie ”rawnej: kruszyna ”os”olita 

Frangula alnus i kalina koralowa Viburnum opulus - jako pojedyncze krzewy. W przypadku kolizji 

z zagospodarowaniem dziaJki nalewy wystą”ić o zezwolenie na wycinkę lub ”rzesadzenie do Regional-

nego Śyrektora Ochrony _rodowiska w Szczecinie na podstawie art. 56 ustawy z dnia 16 kwietnia 

2004 r. o ochronie przyrody - patrz rysunek planu. 

2. Ponadto w zakresie ochrony `rodowiska ustala się: 

1) budowę systemu gospodarki wodno-`ciekowej, dziaJającej w ramach rozwiązaL systemowych gminy; 

2) gos”odarkę od”adami w oparciu o funkcjonujący w gminie system z uwzględnieniem selektywnej 

zbiórki od”adów; 
3) system zaopatrzenia w cie”Jo eliminujący ”aliwa staJe i obniwający w istotny s”osób sto”ieL zanie-

czyszczenia powietrza. 

§ 6. Zgodnie z przepisami obrony cywilnej ustala się: 

1) niezalewnie od zasilania z sieci wodociągowej, nalewy ”rzewidzieć za”ewnienie ciągJo`ci dostaw ze 
uródeJ zastę”czych wody ”itnej dla ludno`ci i do likwidacji skaweL oraz do celów ”rzeciw”owarowych 
poprzez alternatywne zaopatrzenie w wodę ze studni ”ublicznych lub dowóz beczkowozami lub 

w pojemnikach; 

2) nalewy za”ewnić objęcie terenu opracowania gminnym systemem wykrywania i alarmowania oraz 

systemem wczesnego ostrzegania o zagroweniach; 
3) wykonywanie obiektów budowlanych ”owinno odbywać się w s”osób za”ewniający ochronę ludno-

`ci zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej. 
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ŚZIAI II 

PRZśPISY SZCZśGÓIOWś 

§ 7. 1. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolami 1P.U.S, 2P.U.S, 3P.U.S o ”owŁ Jącznej 
3,48 ha ustala się: 

1) ”rzeznaczenie terenu: lokalizacja obiektów ”rzemysJowych, w tym biur obsJugi administracyjnej, magazyny i obiekty 

socjalne; 

2) zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego:  
 a)      zabudowa w formie zunifikowanych hal produkcyjno-magazynowo-biurowych,  

 b) w obrębie obiektów kubaturowych, czę`ć z nich ”osiada funkcję biurowo-socjalną, 
 c)      tereny ”rzylegające do obiektów kubaturowych ”rzeznacza się na ”lace manewrowe, skJadowe i parkingi 

samochodowe, 

 d)     na terenach biologicznie czynnych do”uszcza się realizację form maJej architektury; 
3) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:  

 a)      maksymalna powierzchnia zainwestowania do 80% powierzchni terenu, w tym powierzchnia zabudowy 

kubaturowej do 40% powierzchni zainwestowania,  

 b)      ”owierzchnia biologicznie czynna do 20 % terenu objętego ”lanem, 

 c)      wysoko`ć ”rojektowanej zabudowy ｦ do 15,0 m od ”oziomu najniwszego terenu, 
 d)     maksymalna wysoko`ć do45,0 mdla urządzeL instalacyjnych i elementów technicznych (anteny, maszty 
odgromnikowe, kominy nad dachami, nad budynkami maszynownie duwigów, centrale wentylacyjne, klimatyzacyjne) ｦ 

elementy te nie mogą ”rzekraczać 15% zabudowy kubaturowej,  
 e)      geometria dachów dla wszystkich obiektów ”rzemysJowo- magazynowych; dachy ”Jaskie o s”adku do 15 ° , 
 f)       dla nowo budowanych obiektów nalewy utrzymać jednorodny charakter wystroju zewnętrznego w zakresie 

elementów kom”ozycji architektonicznej elewacji, w bez”o`rednim sąsiedztwie drogi wojewódzkiej nr 106, nalewy 
wykonać trwaJe ogrodzenie wraz z nasadzeniem zieleni izolacyjnej,  

 g)      nieprzekraczalne linie zabudowy: 

 ｦ w odlegJo`ci 20,0 mod drogi wojewódzkiej nr 106,  
 ｦ w odlegJo`ci 20,0 mod linii energetycznej 110 KV,  
 ｦ w odlegJo`ci 5,0 mod ”ozostaJych granic dziaJki, zgodnie z rysunkiem planu; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: obiekty chronione nie wystę”ują; 
5) źasady ochrony `rodowiska ”rzyrodniczego wg ustaleL rozdziaJu 4 §5 niniejszej uchwaJyŁ 
6) zasady scalania i ”odziaJu terenu: do”uszcza się ”odziaJ terenu wedJug wydzielonych ”ól elementarnych w planie; 

7) zasady obsJugi komunikacyjnej:  
 a)      obsJuga terenu ”lanu z drogi wewnętrznej KŚW ”o”rzez ”lac do zawracania samochodów we wschodniej czę`ci 
terenu,  

 b)      wJączenie drogi wewnętrznej KŚW ｦ do drogi wojewódzkiej ŚW nr 106, 
 c)      na terenach ”rzylegających do obiektów kubaturowych wyznaczyć ”lace manewrowe i tereny pod parkingi 

w sąsiedztwie ”oszczególnych obiektów kubaturowych; 
8) zasady obsJugi w zakresie infrastruktury technicznej: wedJug ustaleL rozdziaJu 3 niniejszej uchwaJy; 
9) s”osób i termin tymczasowego zagos”odarowania, urządzania i uwytkowania terenu:  

 a)      do”uszcza się ”rowadzenie ”rac i robót ”orządkowych w celu przygotowania terenu do wykorzystania zgodnego 

z ustaleniami planu oraz przeniesienie, przebudowę lub likwidację sieci infrastruktury technicznej i uzbrojenie terenu,  

 b)      do”uszcza się lokalizację obiektów magazynowych, skJadowych na czas budowy; 
10) wysoko`ć jednorazowej o”Jaty ”rzy zbyciu nieruchomo`ci, której warto`ć wzrasta  

 w związku z ustaleniami niniejszej uchwaJy, ustala się na 30 % wzrostu warto`ci nieruchomo`ciŁ 
 

2. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem: WS o ”owŁ Jącznej 0,19 ha ustala się: 

1) ”rzeznaczenie terenu: teren zbiornika wód stojących ｦ czę`ć zbiornikaŁ Śo”uszcza się realizację ustaleL dla ”ozostaJej 
czę`ci zbiornika ｦ poza granicami planu; 

2) zasady ochrony ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego:  
 a)      zachować dostę”no`ć do zbiornika wodnego w ”asie szeroko`ci minŁ 5,0 m,  
 b)      utrwalić zbocza zbiornika elementami sztucznymii nasadzeniami z ro`linno`cią niską wraz obsianiem trawami, 
 c)      do”uszcza się budowę urządzeL sJuwących ”otrzebom rekreacji nawodnej; 

3) parametry i wskauniki zagos”odarowania terenu: w sąsiedztwie zbiornika wodnego- zakaz zabudowy, do”uszcza się 
realizację obiektów maJej architektury; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: obiekty chronione nie wystę”ują;Ł 
5) zasady ochrony `rodowiska ”rzyrodniczego: wedJug ustaleL rozdziaJu 4 niniejszej uchwaJy; 
6) wymagania w zakresie ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznej: - tereny dostę”ne dla ”racowników; 
7) zasady scalania i ”odziaJu terenu: obowiązuje zakaz ”odziaJu; 
8) zasady obsJugi komunikacyjnej z drogi lokalnej KDW; 

9) zasada obsJugi w zakresie infrastruktury technicznej: ustala się zasilanie zbiornika wodnego wodami o”adowymi 
i roztopowymi po ich oczyszczeniu; 

10) s”osób i termin tymczasowego zagos”odarowania, urządzenia i uwytkowania terenu: ustala się dotychczasowy s”osób 
uwytkowania terenu do czasu realizacji ustaleL ”lanu; 
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11) stawka ”rocentowa sJuwąca naliczeniu o”Jaty ”lanistycznej: wysoko`ć jednorazowej o”Jaty ”rzy zbyciu nieruchomo`ci, 
której warto`ć wzrasta w związku z ustaleniami niniejszej uchwaJy, ustala się na 10 % wzrostu warto`ci nieruchomo`ciŁ 

 

3. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem KDW o pow. 0,39 ha ustala się: 

1) przeznaczenie terenu: droga komunikacji lokalnej - niepubliczna wraz z ”lacem do nawracania samochodów; 
2) zasady ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego: do”uszcza się obsadzenie dróg zielenią niską ｦ rodzimą; 
3) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:  

 a)      szeroko`ć w liniach rozgraniczających ｦ 12,0 m,  

 b)      ”romieL skrętu na ”lacu do zawracania samochodów do 20,0 m, 
 c)      nalewy wyznaczyć ciągi komunikacyjne dla ”ieszych; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: obiekty chronione nie wystę”ują; 
5) zasady ochrony `rodowiska ”rzyrodniczego: obowiązują ustalenia rozdziaJu 4 niniejszej uchwaJy; 
6) wymagania w zakresie ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych:  

 a)      zakaz sytuowania wolnostojących no`ników reklamowych,  
 b)      zakaz wykonywania ogrodzeL z ”refabrykowanych elementów betonowych; 

7) zasady scalania i ”odziaJu terenu: zakaz ”odziaJów wtórnych ”o wydzieleniu  
 w granicach wyznaczonych liniami rozgraniczającymi teren; 

8) zasady obsJugi komunikacyjnej:  
 a)      obsJuga terenów ”rzylegJych,  
 b)      dostę” do drogi ”ublicznej ŚW ｦ nr 106, ”rzylegającej od zachodu do granic terenu ”oza obszarem planu; 

9) zasady obsJugi w zakresie infrastruktury technicznej: ”rojektowane sieci wedJug ustaleL rozdziaJu 3 niniejszej uchwaJy; 
10) s”osób i termin tymczasowego zagos”odarowania, urządzania i uwytkowania terenu:  

 a)            dotychczasowy s”osób uwytkowania terenu,  
 b)            do”uszcza się ”rowadzenie ”rac ”orządkowych w celu przygotowania terenu do wykorzystania zgodnie 

z ustaleniami planu; 

11) stawka ”rocentowa sJuwąca naliczeniu o”Jaty ”lanistycznej: wysoko`ć jednorazowej o”Jaty ”rzy zbyciu nieruchomo`ci, 
której warto`ć wzrasta w związku z ustaleniami niniejszej uchwaJy, ustala się na 30 % wzrostu warto`ci nieruchomo`ciŁ 

 

4. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem E o pow. 0,02 ha ustala się: 

1) przeznaczenie terenu: lokalizacja stacji transformatorowych 15/0,4 kV  

 i towarzyszącej infrastruktury technicznej; 
2) zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego - zakaz lokalizacji obiektów tymczasowych i innych nie związanych 

technologicznie z funkcją terenu; 
3) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:  

 a)      zabudowa kubaturowa o ”arametrach wynikających z zastosowanej technologii stacji transformatorowej ｦ 

wysoko`ć zabudowy zrównicowana,  
 b)      do”uszcza się stację sJu”ową lub kontenerową,  
 c)      ”owierzchnia terenu ”oza zabudową i niezbędną komunikacją ｦ zieleL wewnętrzna naturalna, biologicznie czynna 
z nasadzeniami zieleni izolacyjnej, 

 d)     mowliwo`ć lokalizacji innych sieci i urządzeL infrastruktury technicznej, w tym o`wietlenia terenu, urządzeL do 
kanalizacji zgodnie z rozdziaJem 3 niniejszej uchwaJyŁ; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: obiekty chronione nie wystę”ują; 
5) zasady ochrony `rodowiska ”rzyrodniczego wg ustaleL rozdziaJu 4 niniejszej uchwaJy; 
6) wymagania w zakresie ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych:  

 a)      wygrodzenie terenu w celu zabez”ieczenia ”rzed dostę”em osób nieu”rawnionych,  
 b)      zakaz wykonywania ogrodzeL z ”refabrykowanych elementów betonowych; 

7) zasady scalania i ”odziaJu terenu: do”uszcza się ”odziaJ ”o wydzieleniu terenu funkcjonalnego w granicach 

wyznaczonych liniami rozgraniczającymi ”od urządzenia energetyczne i wodno-kanalizacyjne; 

8) zasady obsJugi komunikacyjnej: z drogi wewnętrznej KŚW; 
9) zasady obsJugi w zakresie infrastruktury technicznej: zasilanie z ”rojektowanej linii elektroenergetycznej wedJug ustaleL 

uwytkownika sieci elektroenergetycznej; 
10) s”osób i termin tymczasowego zagos”odarowania, urządzania i uwytkowania terenu: uwytkowanie dotychczasowe 

z zakazem zabudowy niezwiązanej z ustaloną w ”lanie funkcją terenu; 
11) wysoko`ć jednorazowej o”Jaty ”rzy zbyciu nieruchomo`ci, której warto`ć wzrasta  

 w związku z ustaleniami niniejszej uchwaJy, ustala się na 30 % wzrostu warto`ci nieruchomo`ci. 

 

5. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolami 1ZP i 2ZP o ”owŁ Jącznej 0,63 ha ustala się: 

1) ”rzeznaczenie terenu: zieleL ”arkowa urządzona z elementami maJej architektury; 
2) zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego:  

 a)     zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych,  
 b)     zagos”odarowanie terenu ”o”rzez nasadzenia ro`linno`ci dostosowanej do warunków siedliskowych tych 
obszarów z udziaJem ro`linno`ci rodzimej; 
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3) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:  

 a)      zakaz zabudowy,  

 b)      udziaJ ”owierzchni biologicznie czynnej, do 90% w stosunku do ”owierzchni dziaJki,  
 c)      zakaz wznoszenia ogrodzeL ”eJnych z kamienia, cegJy i ”refabrykowanych elementów betonowych, 
 d)     dopuszcza się realizację obiektów maJej architektury takich jak: niewielkie obiekty architektury ogrodowej oraz 
obiekty sJuwące rekreacji codziennej i utrzymaniu ”orządku; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: obiekty chronione nie wystę”ują; 
5) zasady ochrony `rodowiska ”rzyrodniczego wg ustaleL rozdziaJu 4 niniejszej uchwaJy; 
6) wymagania w zakresie ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych:  

 a)      zakaz lokalizacji no`ników reklamowych wolnostojących,  
 b)      do”uszcza się ”rowadzenie ciągów pieszych utwardzonych i zabezpieczenia antyerozyjne na zboczach o spadkach 

”owywej 8%; 
7) zasady scalania i ”odziaJu terenu: zakaz ”odziaJu terenów elementarnych; 
8) zasady obsJugi komunikacyjnej: teren 1źP z drogi wewnętrznej KŚW, a teren 2ZP z drogi wewnętrznej KŚW ”o”rzez 

teren 3P.S.U.; 

9) zasady obsJugi w zakresie infrastruktury technicznej:  

 a)      do”uszcza się ogrodowe o`wietlenie urządzeL maJej architektury i ciągów ”ieszych,  
 b)      dla terenu 1źP nalewy ”rzewidzieć ”unktowe do”rowadzenie wody i odbiór `cieków; 

10) s”osób i termin tymczasowego zagos”odarowania, urządzania i uwytkowania terenu: zakaz tymczasowego 
zagospodarowania; 

11) wysoko`ć jednorazowej o”Jaty ”rzy zbyciu nieruchomo`ci, której warto`ć wzrasta w związku z ustaleniami niniejszej 

uchwaJy, ustala się na 10 % wzrostu warto`ci nieruchomo`ciŁ 

 

ŚZIAI III 

PRZśPISY KOKCOWś 

§ 8. Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się jed-

norazową o”Jatę od wzrostu warto`ci, ”obieraną ”rzy zbyciu nieruchomo`ciŁ Warto`ć stawki ”rocentowej 
ustala się odrębnie, dla kawdego z terenów funkcjonalnych w ”rze”isach szczegóJowych wskazanych 

w dziale II. 

§ 9. Śo czasu realizacji ustaleL niniejszej uchwaJy, do”uszcza się dotychczasowy s”osób uwytkowania 

i zagos”odarowania terenu, okre`lony dla ”oszczególnych terenów odrębnie w ”rze”isach szczegóJowychŁ 

§ 10. CaJy teren objęty ”lanem lewy w obrębie granic administracyjnych miasta Golczewa i zgodnie 

art. 7 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i le`nych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, 

poz. 1266, z ”óunŁ zm.) grunty rolne nie wymagają zgody, na zmianę ”rzeznaczenia uwytków rolnych na 
cele nierolnicze. 

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

jewództwa źachodnio”omorskiego i podlega publikacji na stronie internetowej www.bip.golczewo.pl. 

 

 Przewodniczący Rady: 

MieczysJaw PeruwyLski 
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ZaJącznik nr 1 

do uchwaJy Nr XXXIV/292/10 

Rady Miejskiej w Golczewie 

z dnia 30 kwietnia 2010 r. 
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ZaJącznik nr 2 

do uchwaJy Nr XXXIV/292/10 

Rady Miejskiej w Golczewie 

z dnia 30 kwietnia 2010 r. 
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ZaJącznik nr 3 

do uchwaJy Nr XXXIV/292/10 

Rady Miejskiej w Golczewie 

z dnia 30 kwietnia 2010 r. 

Rozstrzygnięcie w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu planu 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z ”óunŁ zm.) Rada Miejska w Golczewie rozstrzyga, co nastę”uje: Śo 
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Golczewo, czę`ć obrębu Golczewo 7, 
dziaJka nr 568 dotyczącego ”rzeznaczenia terenów na cele ”rzemysJowe, tereny skJadowe i inną dziaJal-

no`ć gos”odarczą wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i drogową, wyJowonego do ”ublicznego 
wglądu wraz z ”rognozą skutków w”Jywu ustaleL ”lanu na `rodowisko, nie w”JynęJa wadna uwagaŁ 
 

ZaJącznik nr 4 

do uchwaJy Nr XXXIV/292/10 

Rady Miejskiej w Golczewie 

z dnia 30 kwietnia 2010 r. 

Rozstrzygnięcie s”osobu realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej 

oraz zasad ich finansowania 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z ”óunŁ zm.) Rada Miejska w Golczewie rozstrzyga, co nastę”uje: 
Z ustaleL zawartych w uchwale miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Golczewo, 

czę`ć obrębu Golczewo 7, dziaJka nr 568 dotyczącego ”rzeznaczenia terenów na cele ”rzemysJowe, tere-

ny skJadowe i inną dziaJalno`ć gos”odarczą wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i drogową oraz 
z ”rze”rowadzonej analizy ”rognozy skutków finansowych uchwalenia ”lanu miejscowego wynika, iw jego 
”rzyjęcie oraz realizacja za”isanych w nim zadaL z zakresu infrastruktury technicznej nie ”ociąga za sobą 
wydatków z budwetu gminyŁ Wszelkie koszty związane z ”odJączeniem zabudowy ”owstaJej na obszarze 
”lanu do infrastruktury technicznej ”oniesie gestor sieci lub wJa`ciciel terenuŁ 
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UCHWAIA NR LIII/415/10 

 RADY MIEJSKIEJ W KAMIENIU POMORSKIM 

 z dnia 26 marca 2010 r. 

w s”rawie nagród dla nauczycieli. 

Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 

Nr 96, poz. Nr 674, poz. 170, poz. 1218 oraz Nr 220, poz. 1600) uchwala się, co nastę”uje: 

§ 1. UchwaJa okre`la kryteria i tryb ”rzyznawania nagród organu ”rowadzącego i dyrektorów ”lacó-
wek o`wiatowych dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, realizację zadaL statu-

towych ”lacówki, s”osób ”odziaJu `rodków na nagrody oraz tryb zgJaszania kandydatówŁ 

§ 2. 1. Nagroda Burmistrza Gminy KamieL Pomorski mowe być ”rzyznana: 

1) nauczycielom na wniosek dyrektora ”lacówki, ”o ”ozytywnym zaopiniowaniu w gJosowaniu tajnym 

”rzez Radę Pedagogiczną, a w ”rzy”adku gdy kandydat jest czJonkiem związku zawodowego lub 
wskazaJ dana organizację związkową do re”rezentowania jej interesów, wJa`ciwy związek zawodowy; 

2) Dyrektorom ”lacówek na wniosek: 
ｦ dyrektora Gminnego źes”oJu ObsJugi O`wiaty, 

ｦ zakJadowych organizacji związkowych; 


