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UCHWAIA NR XIII/135/11 

 RADY MIEJSKIEJ W GOLENIOWIE 

 z dnia 26 ”audziernika 2Ńńń r. 

w s”rawie miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy Goleniów 

w obrębie geodezyjnym Mosty, dotyczącego czę`ci ko”alni kruszywa naturalnego ｭMostyｬŁ 

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

z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, 

poz. 113, Nr 117, poz. 679 i Nr 134, poz. 777) oraz 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, Nr 201, poz. 1237 

i Nr 220, poz. 1413 oraz z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, 

poz. 804, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043 i Nr 130, poz. 871 oraz z 2011 r. Nr 32, poz. 159 

i Nr 153, poz. 901), Rada Miejska w Goleniowie uchwala, co nastę”uje: 

§ 1. 1Ł źgodnie z uchwaJą Nr XLIV/575/10 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 8 wrze`nia 2010 r. 

w s”rawie ”rzystą”ienia do s”orządzenia miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy 
Goleniów obejmującego teren eks”loatacji kruszywa w obrębie Mosty, ”o stwierdzeniu zgodno`ci z usta-

leniami Studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy Goleniów, ”rzyjętym 
uchwaJą Nr LII/462/02 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 24. czerwca 2002 rŁ, zmienionym uchwaJą 
Nr XLIII/520/06 z dnia 31. maja 2006 rŁ, uchwaJą Nr XIX/227/08 z dnia 25. czerwca 2008 r. oraz 

uchwaJą Nr XXXI/404/09 z dnia 30. czerwca 2009 rŁ, uchwala się miejscowy ”lan zagos”odarowania 
”rzestrzennego gminy Goleniów w obrębie geodezyjnym Mosty, zwany dalej ｭ”lanemｬŁ 

2Ł Plan obejmuje teren dziaJki nr 158/2, o Jącznej ”owierzchni 9,755 ha, którego granice oznaczono 
na rysunku w skali 1:1000, stanowiącym zaJącznik do niniejszej uchwaJyŁ 

3Ł Integralnymi czę`ciami ”lanu miejscowego są nastę”ujące zaJączniki do uchwaJy: 

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

4Ł Przedmiotem ”lanu jest obszar górniczy - teren eks”loatacji zJowa kruszywa naturalnego, ”oJowony 
w obrębie MostyŁ 

RozdziaJ ń 

Zasady konstrukcji planu 

§ 2. 1Ł Obszar objęty ”lanem ”odzielony zostaJ na tereny elementarne, okre`lone liniami rozgranicza-

jącymi, dla których ustala się ”rzeznaczenie, zasady zagos”odarowania, zasady obsJugi w zakresie infra-

struktury technicznej, warunki wynikające z ”otrzeb ochrony `rodowiska ”rzyrodniczego i kulturowego; 

1) wydzielony teren elementarny oznaczono na rysunku planu - zaJączniku graficznym oraz w tek`cie 
”lanu identyfikatorem literowym, oznaczającym funkcje terenu; 

2) ustalenia ”lanu formuJowane są na dwóch ”oziomach - ogólnym i szczegóJowym; ustalenia ogólne 
obowiązują na caJym obszarze objętym ”lanem, ustalenia szczegóJowe obowiązują na obszarze wJa-

`ciwego terenu elementarnego; 

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

1) ochrony `rodowiska ”rzyrodniczego - wystę”owania obszarów ”rzyrodniczych ”odlegających ochronie; 
wynikające z tego tytuJu rygory ustalono w § 6 niniejszej uchwaJy; 
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2) objęcia ochroną dóbr kultury - obszarów chronionych; wynikające z tego tytuJu rygory ustalono w § 7 

niniejszej uchwaJy, a obszar ”odlegający ochronie oznaczono na rysunku ”lanu; 

3Ł PeJny tekst ustaleL dla okre`lonego obszaru zawiera ustalenia ogólne i szczegóJoweŁ 

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

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

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

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

4) linie rozgraniczające terenów elementarnych okre`lone na rysunku ”lanu wyznaczają osie tych liniiŁ 

§ 3. Uwyte w ustaleniach okre`lenia oznaczają: 

1) obszar górniczy - ”rzestrzeL, w granicach której ”rzedsiębiorca jest u”rawniony do wydobywania 
ko”aliny objętej koncesją; 

2) filar ochronny - czę`ć obszaru górniczego, w którym zabronione są roboty górnicze - produkcja wy-

dobywcza; 

3) ”rze”isy szczególne i odrębne - przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi. 

RozdziaJ 2 

Ustalenia ogólne 

§ 4. 1Ł Ustala się ”rzeznaczenie terenów elementarnych, wyznaczonych liniami rozgraniczającymi 
i oznaczonych nastę”ującymi symbolami, zgodnie z rysunkiem planu: 

1) teren eksploatacji kruszywa - teren produkcji wydobywczej - PE 

2) teren filaru ochronnego, o szeroko`ciach oznaczonych na rysunku ”lanu - FO. 

2Ł śks”loatacja zJowa na ”odstawie ”rojektu zagos”odarowania zJowa, s”orządzanego zgodnie z wy-

maganiami okre`lonymi w ”rze”isach odrębnychŁ 

§ 5. źasady ”odziaJu terenuŁ  

Ustala się zakaz dokonywania ”odziaJu, w tym wydzielania dziaJek wynikającego z potrzeb zagospodaro-

wania tymczasowego. 

§ 6. Ustala się zasady ochrony `rodowiskaŁ 

1. W granicach ”lanu wyznaczono filar ochronny, oznaczony symbolem FO, chroniący tereny dziaJek 
sąsiednich; ”o zakoLczeniu eks”loatacji zJowa obowiązuje odbudowa filara ochronnego od granicy lasu do 
szeroko`ci minŁ 32,0 m. 

2Ł śks”loatację zJowa nalewy ”rowadzić w s”osób ograniczający niekorzystne zmiany ”anujących na 
sąsiednich terenach stosunków gruntowo-wodnych. 

3Ł Podczas eks”loatacji zJowa oraz rekultywacji terenu nie nalewy do”uszczać do niszczenia lub uszka-

dzania ”owierzchni ziemi ”rzez zbieranie od”adów i od”rowadzanie `cieków, nalewy zabez”ieczyć ”owsta-

Je wyrobisko ”rzed niekontrolowanym uwytkowaniem, w tym za`mieceniami i wylewaniem nieczysto`ciŁ 

4Ł źakazuje się lokalizacji ”rzedsięwzięć mogących znacząco oddziaJywać na `rodowisko wymienio-

nych w ”rze”isach szczególnych, innych niw okre`lone w planie. 

5Ł Teren objęty ”lanem ”oJowony w graniach GJównego źbiornika Wód Podziemnych 123 - zbiornik 

międzymorenowy Stargard-Goleniów i jego obszaru ochronnegoŁ Teren ten ”oJowony jest w strefie B za-

growenia wód ”odziemnych wydzielonej w granicach obszaru ochronnego tego zbiornika, w której inwe-

stycje nie mogą w”Jywać na `rodowisko, a ich ujemne oddziaJywanie ”owinno być zminimalizowane oraz 
uwzględniać w”Jyw na jako`ć wód ”odziemnychŁ 

§ 7. Na terenie objętym strefą ｭW IIIｬ ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeolo-

gicznych obowiązuje: 

1) ws”óJdziaJanie w zakresie zamierzeL inwestycyjnych i innych związanych z ”racami ziemnymi z wJa-

`ciwym organem dsŁ ochrony zabytków, w tym powiadamianie o zamiarze ”odjęcia ”rac ziemnych; 
2) ”rze”rowadzenie archeologicznych badaL ratunkowych na terenie objętym realizacją ”rac ziemnych, 

na zasadach okre`lonych ”rze”isami szczególnymi dotyczącymi ochrony zabytkówŁ 
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§ 8. Ustala się zasady obsJugi komunikacyjnej:  

ObsJugę komunikacyjną ustala się ”o”rzez wykorzystanie istniejącej drogi wojewódzkiej nr 113 klasy 

gJównej, dziaJka o nr ewidencyjnym 161, lewącej ”oza granicami ”lanu oraz wewnętrzne drogi gruntowe, 
”rzy zachowaniu warunków: 

1) nawierzchnie wjazdu i wyjazdu na terenie objętym ”lanem - utwardzona; 

2) Jadunek kruszywa na ”ojazdach nie mowe ”rzekraczać do”uszczalnych nacisków osi ”ojazdu na drogi; 
3) ustala się obowiązek zabez”ieczenia niezbędnych miejsc ”ostojowych w granicach wJasno`ci dziaJki, 

w ilo`ci niezbędnej dla wy”eJnienia funkcji ”odstawowejŁ 

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

Nie ustala się uzbrojenia terenu w zakresie zaopatrzenia w wodę, zao”atrzenia w energię elektryczną, 
zaopatrzenie w gaz oraz od”rowadzania `ciekówŁ 

RozdziaJ 3 

Ustalenia szczegóJowe 

§ 10. 1Ł Śla terenów elementarnych, okre`lonych na rysunku ”lanu, obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) teren produkcji wydobywczej, oznaczony na rysunku planu symbolem PE, o powierzchni 7,461 ha; 

2) teren filaru ochronnego, oznaczony na rysunku planu symbolem FO, z zakazem produkcji wydobywczej, 

o powierzchni 2,294 ha. 

2Ł Na terenie objętym ”lanem nie ”rzewiduje się wyznaczenia obszaru dla obsJugi technicznej; ”o-

mieszczenia socjalne i sanitarne na terenie istniejącej ko”alni ”oza obszarem o”racowania 

3Ł śks”loatację zJowa kruszywa naturalnego z terenu Pś ustala się ”rzy zachowaniu ”rze”isów Pol-

skich Norm i ustaleL uchwaJyŁ 

4Ł śks”loatację nalewy ”rowadzić ”rzy zachowaniu warunków bez”ieczeLstwa, ze szczególnym 
uwzględnieniem zboczy wyrobiska, które nalewy formować ”rzy uwzględnieniu kąta stoku naturalnego. 

5Ł Śo zJagodzenia kątów nachylenia zboczy wyrobiska do”uszcza się wykorzystywanie gruntów ”rzy-

wowonych z poza obszaru eksploatacji. 

6Ł Śo”uszcza się eta”owanie eks”loatacji zJowaŁ 

7Ł Ustala się, we zdejmowany sukcesywnie nadkJad nalewy magazynować na tymczasowych zwaJowi-

skach, zlokalizowanych na terenie Pś lub wykorzystywać do biewącej rekultywacji ko”alni kruszywa natu-

ralnego ｭMostyｬŁ 

8Ł źgromadzony nadkJad ”odlega odzyskowi, z zagos”odarowaniem caJo`ci do rekultywacji terenu 
poeksploatacyjnego. 

§ 11. 1Ł Ustala się ”rowadzenie sukcesywnej rekultywacji, zgodnie z zakresem ustalonym w dokumen-

tacji rekultywacji, ”rzy zachowaniu nastę”ujących warunków: 

1) wykorzystanie do rekultywacji, nadkJadu magazynowanego na terenie Pś, ”rzy zachowaniu bez”ieczeL-
stwa zboczy i uwzględnieniu kąta stoku naturalnego; 

2) do”uszcza się wykorzystanie do celów rekultywacji gruntów ”rzywowonych z poza obszaru eksplo-

atacji, ”od warunkiem zachowania ich naturalnego ukJadu litologicznego oraz s”eJnienia wymogów 
obowiązujących w tym zakresie ”rze”isów; 

3) ustala się sukcesywne ”rzywracanie do wJa`ciwego stanu innych elementów `rodowiska ”rzyrodni-

czego, nie wymienionych w niniejszej uchwale. 

2Ł Ustala się wodno-le`ny kierunek rekultywacji, z konieczno`cią odbudowy filara ochronnego do sze-

roko`ci minŁ 32,0 m od granicy lasu. 

RozdziaJ 4 

Prze”isy koLcowe 

§ 12. Ustala się stawkę jednorazowej o”Jaty z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci w wysoko`ci 
30%. 

§ 13. Na obszarze objętym niniejszą uchwaJą zmienia się ”rzeznaczenie na cele nierolnicze 9,755 ha 

gruntów rolnych klŁ R IVbŁ 
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§ 14. Śo czasu realizacji ustaleL niniejszego ”lanu do”uszcza się dotychczasowe zagos”odarowanie 
terenu. 

§ 15. Wykonanie niniejszej uchwaJy ”owierza się Burmistrzowi Gminy GoleniówŁ 

§ 16. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 30 dni od dnia ogJoszenia jej w Śzienniku Urzędowym 
Województwa źachodnio”omorskiego oraz ”odlega ”ublikacji na stronie internetowej Gminy GoleniówŁ 

 

 Przewodniczący Rady  

 

CzesJaw Majdak 
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źaJącznik nr 1 

do uchwaJy Nr XIII/135/11 

Rady Miejskiej w Goleniowie 

z dnia 26 ”audziernika 2011 r. 
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źaJącznik nr 2 

do uchwaJy Nr XIII/135/11 

Rady Miejskiej w Goleniowie 

z dnia 26 ”audziernika 2011 r. 
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źaJącznik nr 3 

do uchwaJy Nr XIII/135/11 

Rady Miejskiej w Goleniowie 

z dnia 26 ”audziernika 2011 r. 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu zagospodarowania 

”rzestrzennego gminy Goleniów w obrębie geodezyjnym Mosty, dotyczącego czę`ci ko”alni 
kruszywa naturalnego ｭMostyｬ 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 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, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413 oraz z 2010 r. Nr 24, poz. 124, 

Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043 i Nr 130, 

poz. 871 oraz z 2011 r. Nr 32, poz. 159 i Nr 153, poz. 901) Rada Miejska w Goleniowie rozstrzyga, co 

nastę”uje: 

W związku z brakiem uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 

Goleniów w obrębie geodezyjnym Mosty, dotyczącego czę`ci ko”alni kruszywa naturalnego ｭMostyｬ, 
wyJowonego do ”ublicznego wglądu wraz z ”rognozą oddziaJywania na `rodowisko w strategicznej ocenie 

oddziaJywania na `rodowisko, nie rozstrzyga się o sposobie ich rozpatrzenia. 

 

 

 

źaJącznik nr 4 

do uchwaJy Nr XIII/135/11 

Rady Miejskiej w Goleniowie 

z dnia 26 ”audziernika 2011 r. 

Rozstrzygnięcie w s”rawie zasad realizacji zadaL z zakresu infrastruktury technicznej, 

które nalewą do zadaL wJasnych gminy oraz zasad ich finansowania 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 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, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413 oraz z 2010 r. Nr 24, poz. 124, 

Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043 i Nr 130, 

poz. 871 oraz z 2011 r. Nr 32, poz. 159 i Nr 153, poz. 901), art. 7 ust. 1, pkt 2 i 3 ustawy z 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (ŚzŁ 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; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, 

poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679 i Nr 134, poz. 777) oraz ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z 2010 r. Nr 28, 

poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, 

poz. 1726) okre`la się s”osób realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nalewą do 
zadaL wJasnych gminy oraz zasad ich finansowaniaŁ 

ź ustaleL zawartych w miejscowym ”lanie zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy Goleniów dotyczą-
cym czę`ci ko”alni kruszywa naturalnego ｭMostyｬ oraz z przeprowadzonej analizy wynika, iw jego ”rzyję-
cie, związane z brakiem zadaL z zakresu infrastruktury technicznej nalewących do zadaL wJasnych gminy, 
nie ”ociąga za sobą wydatków z budwetu gminyŁ Wszelkie inwestycje i nakJady wynikające z realizacji 

za”isów ”rzedmiotowej uchwaJy, a więc i inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej są wynikiem 
realizacji zamierzeL Inwestora i będą w caJo`ci finansowane z Jego `rodkówŁ 
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