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UCHWAIA NR XXXIIIł432łŃ9 

Rady Miejskiej w Goleniowie 

z dnia 3Ń wrze`nia 2ŃŃ9 r. 

 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Goleniów 

w obrębie ewidencyjnym vóJwia BJoć - rejon węzJa drogowego. 

 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 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420) 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”uje: 

RozdziaJ I 
Zakres regulacji 

§ 1. 1. źgodnie z uchwaJą Rady Miejskiej w Goleniowie Nr XLVIł564ł06 z dnia 20 wrze`nia 2006 r. 

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

Goleniów w obrębie geodezyjnym vóJwia BJoć - rejon węzJa drogowego ”o stwierdzeniu zgodno`ci z usta-

leniami Studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy Goleniów ”rzyjętym 

uchwaJą Rady Miejskiej w Goleniowie Nr LII/462/02 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 24 czerwca 

2002 r., zmienionym uchwaJą Nr XLIII/520/06 z dnia 31 maja 2006 r., uchwaJą Nr XIX/227/08 z dnia 25 

czerwca 2008 r. oraz uchwaJą Nr XXXI/404/09 z dnia 30 czerwca 2009 r., uchwala się miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego gminy Goleniów w obrębie geodezyjnym vóJwia BJoć - rejon węzJa 
drogowego. 

2. Plan miejscowy obejmuje obszar o powierzchni 16,622 ha. 

3. Granice obszaru objętego uchwaJą obejmują dziaJki nr 164/12 (po podziale 164/26, 164/27, 

164/28, 164/29, 164/30), 164/13, 164/14, 164/15, 164/16, 164/17, 164/18, 164/19, 164/20, 

164/21, 164/22 (po podziale 164/24, 164ł25), 164ł23, 164ł5, 164ł6, 164ł9 obręb vóJwia BJoć, gm. 

GoleniówŁ Granice obszaru ”lanu miejscowego objętego niniejszą uchwaJą oznaczono na zaJączniku nr 1 

do uchwaJyŁ 

4. Przedmiotem planu miejscowego są tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy 

usJugowej, infrastruktury technicznej i komunikacji. 

5. Integralnymi czę`ciami uchwaJy są: 

1) zaJącznik nr 1 - rysunek planu w skali 1: 1 000; 

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

ny Goleniów w skali 1: 10 000; 

3) zaJącznik nr 3 - rozstrzygnięcie o s”osobie roz”atrzenia uwag do ”rojektu planu; 

4) zaJącznik nr 4 - rozstrzygnięcie o s”osobie realizacji za”isanych w ”lanie inwestycji z zakresu infra-

struktury technicznej, nalewących do zadaL wJasnych gminy oraz zasady ich finansowania. 
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6. Ilekroć w ”rze”isach niniejszej uchwaJy jest mowa o: 

1) linii zabudowy obowiązującej - nalewy ”rzez to rozumieć linie ”osadowienia najdalej wysuniętej kra-

wędzi `ciany elewacji frontowej budynku mieszkalnego, którą elementy zabudowy nie mogą ”rzekra-

czać ”owywej odlegJo`ci do”uszczalnych wynoszących dla oka”ów i gzymsów nie więcej niw 0,5 m, 

balkonów, galerii, werand, ganków, tarasów, garawy lub schodów zewnętrznych - nie więcej niw 
2,5 m. Linia ta jest równiew linią nie”rzekraczalną zabudowy dla innych obiektów budowlanychŁ Nie 
dotyczy obiektów i urządzeL infrastruktury technicznej i komunikacji zlokalizowanych na warunkach 

okre`lonych w ”rze”isach szczególnych; 

2) linii zabudowy nieprzekraczalnej - nalewy ”rzez to rozumieć linie, którą elementy zabudowy nie mogą 
”rzekroczyćŁ Nie dotyczy obiektów i urządzeL infrastruktury technicznej i komunikacji zlokalizowa-

nych na warunkach okre`lonych w ”rze”isach szczególnych; 

3) urządzeniach infrastruktury technicznej - nalewy ”rzez to rozumieć obiekty i urządzenia w rozumieniu 

”rze”isów szczególnych, w tym stacje transformatorowe, przepom”ownie `cieków, ”ojedyncze 
zbiorniki na gaz o pojemno`ci do 10 m3 przeznaczone do zasilania instalacji gazowych w budynkach 

mieszkalnych jednorodzinnych, usJugowych; 

4) wysoko`ć zabudowy - nalewy ”rzez to rozumieć wysoko`ć budynku mierzoną od ”oziomu terenu 

”rzed gJównym wej`ciem do budynku, do najwywej ”oJowonego ”unktu dachu (kalenicy, ”unktu zbie-

gu ”oJaci dachowych); 
5) dachu ”Jaskim - nalewy ”rzez to rozumieć dach o kącie nachylenia ”oJaci dachowych do 15°. 

7. Obowiązującymi ustaleniami ”lanu są nastę”ujące oznaczenia graficzne na rysunku ”lanu: 

1) przeznaczenie terenu oznaczone symbolem literowym lub literowym wraz z numerem wyrówniającym 

go s”o`ród innych terenów; 

2) linie rozgraniczające tereny o równym ”rzeznaczeniu lub równych zasadach zagos”odarowania; 

3) nie”rzekraczalne i obowiązujące linie zabudowy wraz z odlegJo`ciami; 

4) zjazd z drogi ”ublicznej, wJączenie wewnętrznego ukJadu komunikacyjnego do drogi publicznej; 

5) zwarte nasadzenia drzew i krzewów z do”uszczeniem realizacji ekranu akustycznego; 

6) oznaczenia graficzne na rysunku ”lanu dotyczące granic ”odziaJu na dziaJki, ”rzebiegu tras komunika-

cyjnych mają charakter informacyjny lub propozycji. 

RozdziaJ II 
Ustalenia ogólne 

§ 2. 1. Ustala się nastę”ujące symbole literowe dotyczące ”rzeznaczenia terenów: 

1) MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 

2) MN/U - tereny zabudowy mieszkaniowej z usJugami; 

3) ZI - tereny zieleni izolacyjnej; 

4) E - elektroenergetyka; 

5) KD - tereny dróg ”ublicznych; 

6) KDS - tereny dróg ”ublicznych - drogi eks”resowej z węzJem drogowym ｭvóJwia BJoćｬ; 
7) KDW - tereny dróg wewnętrznych; 

8) KP - tereny ciągów ”ieszychŁ 

2. Tereny o tym samym przeznaczeniu, lecz równych zasadach zagos”odarowania zostaJy oznaczone 
dodatkowym symbolem cyfrowym. 

3. Na terenach zabudowy mieszkaniowej do”uszcza się realizację no`ników reklamowych w formie: 

1) sJu”ów reklamowych o wysoko`ci nie większej niw 3,0 m; 

2) tablic, neonów, ekranów o obrysie zewnętrznym nie większym niw 4 m2. 

§ 3. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennegoŁ źagos”odarowanie te-

renów oznaczonych na rysunku ”lanu symbolami MN4, MN5 nastą”i ”od warunkiem zagospodarowania 

terenu zieleni izolacyjnej oznaczonej symbolem źI ”o”rzez zwarte nasadzenia drzew i krzewów lub reali-
zacji ekranu akustycznego. 



Śziennik Urzędowy 

Województwa źachodnio”omorskiego Nr 84 ｦ 14125 ｦ Poz. 2196 

 

§ 4. Ustalenia dotyczące zasad ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu kulturowegoŁ 

1. Ustala się zakaz lokalizacji inwestycji zaliczanych zgodnie z przepisami szczególnymi jako mogą-
cych znacząco oddziaJywać na `rodowiskoŁ źakazy nie dotyczą inwestycji celu ”ublicznego oraz inwesty-

cji dla których s”orządzenie ra”ortu oddziaJywania na `rodowisko nie jest obowiązkowe a ”rze”rowadzo-

na procedura oceny oddziaJywania na `rodowisko wykazaJa brak niekorzystnego w”Jywu na `rodowisko 
i otoczenie. 

2. Kawdy teren, na którym mowe doj`ć do zanieczyszczenia ”owierzchni substancjami ropopochod-

nymi lub innymi substancjami chemicznymi, nalewy utwardzić i skanalizować, a zanieczyszczenia winny 
być zneutralizowane ”rzed ich od”rowadzeniem do wód ”owierzchniowychŁ 

3. Ustala się zakaz ”rowadzenia dziaJalno`ci związanej z gromadzeniem zJomu i ”ojazdów mecha-

nicznych oraz ich czę`ciŁ 

4. Obowiązuje zakaz ”rzekraczania standardów jako`ci `rodowiska ”oza granicami dziaJki, na której 
lokalizowana jest inwestycja. 

5. Ochrona ”rzed haJasem - obowiązują do”uszczalne ”oziomy haJasu okre`lone w ”rze”isach szcze-

gólnych dla terenów oznaczonych symbolem: 

1) MN - jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 

2) MN/U - jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usJugami rzemie`lniczymi. 

6. Ochrona powierzchni ziemi - ”rzed ”odjęciem dziaJalno`ci inwestycyjnej związanej z ”rowadze-

niem prac ziemnych ustala się obowiązek zdjęcia warstwy ”róchniczej z czę`ci terenów ”rzeznaczonych 
”od obiekty budowlane oraz ”owierzchnie utwardzone, a nastę”nie jej zagos”odarowanie jako biologicz-

nie czynnej, n”Ł: uwytkowanie rolnicze, ogrodniczeŁ 

7. Przy prowadzeniu prac budowlanych do”uszcza się wykorzystywanie i ”rzeksztaJcanie elementów 
”rzyrodniczych wyJącznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne w związku z realizacją konkretnej 
inwestycji dopuszczonej ustaleniami ”lanu, a w szczególno`ci ograniczenia dotyczą zmian naturalnego 

uksztaJtowania terenu, stosunków wodnych, ochrony wód ”odziemnych, gleby i powietrza. 

§ 5. Ustalenia dotyczące ukJadu komunikacyjnego. 

1. W liniach rozgraniczających dróg i ciągów ”ieszych do”uszcza się realizacje urządzeL infrastruktury 
technicznej na warunkach okre`lonych w ”rze”isach szczególnychŁ 

2. PoJączenie dróg wewnętrznych KŚW1, KŚW2 z drogą ”owiatową nastą”i w miejscu oznaczonym 

na rysunku planu jako zjazd (wjazd) z drogi publicznej - wJączenie do drogi publicznej. 

§ 6. Ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 
ws”óJczesnejŁ Obiekty nalewy ”rojektować w s”osób za”ewniający formę architektoniczną dostosowaną 
do krajobrazu i otaczającej zabudowyŁ Na terenach zabudowy mieszkaniowej obowiązuje tynkowe pokry-

cie `cian zewnętrznych budynków z do”uszczeniem elementów drewnianych, ceramicznych, kamiennych. 

Obowiązek nie dotyczy obiektów infrastruktury technicznejŁ 

§ 7. Ustalenia dotyczące granic i s”osobów zagos”odarowania terenów lub obiektów ”odlegających 

ochronie, ustalonych na ”odstawie odrębnych ”rze”isów. W obrębie strefy B GJównego źbiornika Wód 
Podziemnych nr 123 obowiązują nakazy, zakazy, ograniczenia wynikające z dokumentacji hydrogeolo-

gicznej. 

§ 8. Ustalenia dotyczące szczegóJowych zasad i warunków scalania i ”odziaJu nieruchomo`ciŁ Obo-

wiązują nastę”ujące ”arametry dziaJek uzyskiwane w trakcie ”odziaJu terenów zabudowy mieszkaniowej 

i usJugowej oznaczonych na rysunku planu symbolami MN, MN/U: 

1) powierzchnia nowo wydzielanych dziaJek nie mowe być mniejsza niw 1000 m2; 

2) szeroko`ć frontu dziaJki nie ”owinna być mniejsza niw 20,0 m i większa niw 35,0 m; 

3) kąt ”oJowenia granic dziaJek w stosunku do ”asa drogowego od 85° do 95°, nie dotyczy granic dzia-

Jek wydzielanych ”od drogiŁ 
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§ 9. Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infra-

struktury technicznej. 

1. źao”atrzenie w wodę, energię elektryczną i telekomunikację oraz od”rowadzenie `cieków i wód 
o”adowych nastą”i w o”arciu o ”rojektowane sieci infrastruktury technicznejŁ Przewiduje się realizację 
sieci infrastruktury technicznej o parametrach: 

a) sieć wodociągowa o `rednicy Ø50 mm - Ø100 mm, 

b) sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej o `rednicy Ø70 mm - Ø200 mm, 

c) sieć elektroenergetyczna NN-0,4 kV i SN-15 kV, 20 kV, 

d) do”uszcza się zastosowanie sieci o innych ”arametrach. 

2. źao”atrzenie w wodę nastą”i ”o”rzez rozbudowę sieci wodociągowejŁ Śo czasu realizacji sieci 
wodociągowej wJa`cicielowi gruntu ”rzysJuguje ”rawo do zwykJego korzystania z wód stanowiących jego 

wJasno`ć oraz z wody ”odziemnej znajdującej się w jego gruncie na warunkach okre`lonych w ”rze”isach 
szczególnych; nie stanowi to ”rawa do wykonywania urządzeL wodnych bez wymaganego pozwolenia 

wodnoprawnego. 

3. Kanalizacja sanitarna - odprowadzanie `cieków sanitarnych nastą”i do gminnej sieci kanalizacyj-

nejŁ Śo czasu realizacji sieci kanalizacyjnej do”uszcza się realizację bezod”Jywowych zbiorników ”rzezna-

czonych na nieczysto`ci ciekJe. W ”rzy”adku zrealizowania sieci kanalizacyjnej ustala się obowiązek ”od-

Jączenia do sieciŁ 

4. Kanalizacja deszczowa - od”rowadzenie wód deszczowych z dróg ulic i ”laców nastą”i do sieci 
kanalizacji deszczowej lub rowów ”rzydrownych do czasu budowy kanalizacji deszczowejŁ Śo czasu bu-

dowy sieci kanalizacji deszczowej na terenach dziaJek budowlanych do”uszcza się od”rowadzenie wód 
opadowych do gruntu. 

5. Zaopatrzenie w gaz ziemny jest mowliwe ”o”rzez rozbudowę sieci gazowej. W przypadku pojawie-

nia się za”otrzebowania na gaz ”rzyJączanie odbiorców do sieci gazowej odbywać się będzie na zasadach 

okre`lonych w ”rze”isach szczególnych i będzie zalewaJo od szczegóJowych warunków technicznych i 
ekonomicznych uzasadniających budowę sieci gazowejŁ 

6. Elektroenergetyka - ”odJączenie do sieci elektroenergetycznej nastą”i ”o”rzez rozbudowę i budo-

wę linii elektroenergetycznych kablowych niskiego i `redniego na”ięcia w o”arciu o istniejącą sieć oraz 
budowę stacji transformatorowejŁ Plan wyznacza teren ”od lokalizację stacji transformatorowej. 

7. Telekomunikacja - ”odJączenie do sieci telekomunikacyjnej nastą”i ”o”rzez rozbudowę i ”odJącze-

nie do sieci kablowejŁ Na terenie objętych ”lanem do”uszcza się lokalizacje obiektów telekomunikacyjnych 

z wykluczeniem stacji bazowych telefonii komórkowychŁ 

8. Gospodarka odpadami - staJe od”ady bytowo-gos”odarcze nalewy gromadzić do ”ojemników-

kontenerów zlokalizowanych ”rzy ”osesjach, ”rzy za”ewnieniu ich systematycznego wywozu na zorgani-

zowane wysy”isko od”adów komunalnych. 

9. źao”atrzenie w cie”Jo - z indywidualnych uródeJ cie”JaŁ 

10. Komunikacja: 

1) zjazd z drogi ”owiatowej do dróg wewnętrznych w miejscu oznaczonym na rysunku planu; 

2) obowiązuje wyznaczenie miejsc ”arkingowych i ”ostojowych na dziaJce objętej inwestycją wedJug 
wskaunika 1 miejsce postojowe lub parkingowe na 50 m2 ”owierzchni uwytkowej budynku usJugowe-

go oraz 1 miejsce postojowe lub parkingowe na lokal mieszkalny. 

§ 10. Ustalenia dotyczące s”osobów i terminów tymczasowego zagos”odarowania, urządzenia 
i uwytkowania terenówŁ Tereny dla których ”lan ustala inne ”rzeznaczenie, mogą być wykorzystywane 

w s”osób dotychczasowy do czasu ich zagos”odarowania zgodnie z przeznaczeniem. 
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RozdziaJ III 
Ustalenia szczegóJowe 

§ 11. Przeznaczenie terenów, ”arametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy i zagos”odarowania terenu. 

1. Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o symbolu - MN1, MN2, MN3, MN4, MN5: 

1) przeznaczenie terenu: 

a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna rozumiana jako budynek mieszkalny jednorodzinny wol-

nostojący wraz z ”rzeznaczonymi dla potrzeb mieszkających w nich rodzin budynkami garawo-

wymi i gospodarczymi, 

b) do”uszcza się lokalizacje urządzeL infrastruktury technicznej, 
c) do”uszcza się realizacje zbiorników wodnych o ”owierzchni nie ”rzekraczającej 30 m2; 

2) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu w przypadku realizacji 

nowej zabudowy, przebudowy, rozbudowy, nadbudowy budynków istniejących: 
a) do”uszcza się lokalizacje budynków gos”odarczych, garawowych `cianą zewnętrzną bez otworów 

na granicy dziaJki sąsiedniej z zachowaniem ”rze”isów szczególnych, 

b) linia zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu, 

c) wysoko`ć zabudowy - maksymalnie dwie kondygnacje, w tym ”oddasze uwytkowe, nie więcej 
niw 9,0 m; zabudowa gos”odarcza i garawowa - jedna kondygnacja nadziemna lecz nie więcej niw 
6,5 m, 

d) powierzchnia zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki - maksymalnie 40%, 

e) powierzchnia biologicznie czynna - minimum 60% ”owierzchni dziaJki, 
f) szeroko`ć elewacji frontowej budynku mieszkalnego - minimum 10,0 m maksymalnie 16,0 m, 

g) kierunek gJównej kalenicy dachu równolegJy do obowiązującej linii zabudowy, do”uszcza się re-

alizacje obiektów w ksztaJcie litery L, 
h) geometria dachu - dla budynków mieszkalnych obowiązuje dach dwu lub wielos”adowy, syme-

tryczny, o kącie nachylenia gJównych ”oJaci dachowych minimum 35°, maksymalnie 45°. Przy 

realizacji ganków, zadaszeL, wiat, budynków gos”odarczych, garawowych do”uszcza się dach 
jedno, dwu lub wielos”adowy o kącie nachylenia ”oJaci dachowej minimum 25° maksymalnie 45°Ł 
Śla obiektów infrastruktury technicznej, obiektów maJej architektury do”uszcza się dach ”Jaski, 

i) dla dachów s”adzistych obowiązuje ”okrycie dachówką lub materiaJami o fakturze dachówko”o-

dobnej koloru: czerwonego, szarego, brązowego, czarnego i ich odcienie, 
j) ogrodzenia nie mogą być wywsze niw 160 cm, przy czym ”owywej 60 cm od poziomu terenu mu-

szą być awurowe w co najmniej w 25% powierzchni między sJu”ami, obowiązuje zakaz wykony-

wania ogrodzeL z ”refabrykatów betonowych od strony dróg ”ublicznych, 
k) ustala się zakaz wykonywania obiektów z ”Jyt warstwowych, elewacji z sidingu, blachy oraz lo-

kalizacji obiektów kontenerowychŁ źakaz nie dotyczy obiektów infrastruktury technicznejŁ 

2. Tereny zabudowy mieszkaniowej z usJugami o symbolu - MN/U: 

1) przeznaczenie terenu: 

a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna rozumiana jako budynek mieszkalny jednorodzinny wol-

nostojący wraz z ”rzeznaczonymi dla potrzeb mieszkających w nich rodzin budynkami garawo-

wymi i gospodarczymi, 

b) do”uszcza się realizacje zabudowy oraz ada”tację czę`ci budynków z ”rzeznaczeniem na usJugi, 
w tym związane z handlem, gastronomią o ”owierzchni s”rzedawowej nie ”rzekraczającej 300 m2, 

c) do”uszcza się lokalizacje urządzeL infrastruktury technicznej; 
2) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu w ”rzy”adku realizacji 

nowej zabudowy, przebudowy, rozbudowy, nadbudowy budynków istniejących: 
a) linia zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu, 

b) wysoko`ć zabudowy - maksymalnie dwie kondygnacje, w tym ”oddasze uwytkowe nie więcej niw 
9,0 m; zabudowa gos”odarcza i garawowa - jedna kondygnacja nadziemna lecz nie więcej niw 
6,5 m, 

c) ”owierzchnia zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki - maksymalnie 40%, 

d) powierzchnia biologicznie czynna - minimum 60% ”owierzchni dziaJki, 
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e) geometria dachu - dla budynków mieszkalnych, usJugowych obowiązuje dach dwu lub wielos”a-

dowy, symetryczny, o kącie nachylenia gJównych ”oJaci dachowych minimum 35°, maksymalnie 

45°Ł Przy realizacji ganków, zadaszeL, wiat, budynków gos”odarczych, garawowych do”uszcza 
się dach jedno, dwu lub wielos”adowy o kącie nachylenia ”oJaci dachowej minimum 25° mak-

symalnie 45°Ł Śla obiektów infrastruktury technicznej, obiektów maJej architektury do”uszcza się 
dach ”Jaski, 

f) dla dachów s”adzistych obowiązuje ”okrycie dachówką lub materiaJami o fakturze dachówko”o-

dobnej koloru: czerwonego, szarego, brązowego, czarnego i ich odcienie, 
g) ogrodzenia nie mogą być wywsze niw 160 cm, przy czym ”owywej 60 cm od poziomu terenu mu-

szą być awurowe w co najmniej w 25% powierzchni między sJu”ami, obowiązuje zakaz wykony-

wania ogrodzeL z ”refabrykatów betonowych od strony dróg ”ublicznych, 
h) ustala się zakaz wykonywania obiektów z ”Jyt warstwowych, elewacji z sidingu, blachy oraz lo-

kalizacji obiektów kontenerowych, zakaz nie dotyczy obiektów infrastruktury technicznejŁ 

3. Tereny zieleni izolacyjnej o symbolu - ZI. 

Przeznaczenie terenu: zieleL izolacyjnaŁ Ustala się zakaz zabudowy z do”uszczeniem realizacji obiektów 
i urządzeL infrastruktury technicznejŁ Śo”uszcza się realizację `rodków technicznych zmniejszających 
uciąwliwo`ć drogi krajowej wraz z węzJem komunikacyjnym w ”ostaci n”Ł: ekranów akustycznych, nasy-

”ów, w”rowadzenie zwartych nasadzeL drzewŁ 

4. Elektroenergetyka o symbolu - E. 

Przeznaczenie terenu: obiekty i urządzenia sieci elektroenergetycznej - stacja transformatorowa. 

5. Tereny dróg ”ublicznych o symbolu - KDS. 

Przeznaczenie terenu - droga krajowa klasy S eks”resowej z węzJem drogowym ｭvóJwia BJoćｬŁ PoJączenie 
drogi krajowej z drogą ”owiatową ”o”rzez bezkolizyjny węzeJŁ 

6. Tereny dróg ”ublicznych o symbolu - KD. 

Przeznaczenie terenu - skrzywowanie dróg ”ublicznychŁ 

7. Tereny dróg wewnętrznych o symbolu - KDW1. 

Przeznaczenie terenu - droga wewnętrzna klasy dojazdowej o szeroko`ć w liniach rozgraniczających 8,0 m. 

8. Tereny dróg wewnętrznych o symbolu - KDW2. 

Przeznaczenie terenu - droga wewnętrzna klasy dojazdowej o szeroko`ć w liniach rozgraniczających 10,0 m. 

9. Tereny ciągów ”ieszych o symbolu - KP. 

Przeznaczenie terenu - ciąg ”ieszy o szeroko`ci w liniach rozgraniczających 4,0 m. 

RozdziaJ VI 
Przepisy koLcowe 

§ 12. W drodze niniejszej uchwaJy dokonuje się zmiany ”rzeznaczenia gruntów rolnych na cele nie-

rolnicze o Jącznej ”owierzchni 16,622 ha, w tym: 

1) gruntów rolnych R IVa klasy bonitacyjnej o ”owierzchni 9,5332 ha; 

2) gruntów rolnych R IVb klasy bonitacyjnej o ”owierzchni 6,3288 ha; 

3) gruntów rolnych R V klasy bonitacyjnej o ”owierzchni 0,4100 ha; 

4) gruntów rolnych R VI klasy bonitacyjnej o ”owierzchni 0,3500 ha, 

w tym zgodnie z decyzją MarszaJka Województwa źachodnio”omorskiego Nr WRiO_-IV-EN-6080-3/08 

z dnia 8 maja 2008 r. dla obszaru o Jącznej ”owierzchni 12,9820 ha (klasy bonitacyjnej IV a i IV b). 

§ 13. Ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczeniu o”Jaty ”lanistycznej - wysoko`ć jednorazowej 
o”Jaty ”obieranej ”rzez burmistrza gminy przy zbyciu nieruchomo`ci, której warto`ć wzrosJa w związku 
z ustaleniami niniejszego planu, ustala się na: 

1) 0% wzrostu warto`ci nieruchomo`ci dla terenu oznaczonego symbolem ZI; 

2) 30% wzrostu warto`ci nieruchomo`ci dla ”ozostaJych terenówŁ 
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§ 14. Tracą moc ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego 

uchwaJą Nr XXIII/300/04 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 8 wrze`nia 2004 r. w zakresie objętym ni-

niejszą uchwaJąŁ 

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

§ 16. Niniejsza uchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 30 dni od dnia ogJoszenia w Śzienniku Urzędo-

wym Województwa źachodnio”omorskiego i ”odlega ”ublikacji na stronie internetowej Urzędu Gminy 

i Miasta w Goleniowie. 

PRźśWOŚNICźĄCY RAŚY 

 

Henryk Zajko 
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źaJączniki do uchwaJy Nr XXXIII/432/09 

Rady Miejskiej w Goleniowie 

z dnia 30 wrze`nia 2009 r. (poz. 2196) 

źaJącznik nr ń 
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źaJącznik nr 2 
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źaJącznik nr 3 

ROźSTRźYGNIĘCIś O SPOSOBIś ROźPATRźśNIA UWAG źIOvONYCH ŚO PROJśKTU 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: 

do projektu ｭmiejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Goleniów w obrębie geodezyj-

nym vóJwia BJoć - rejon węzJa drogowego ｭ, wyJowonego do wglądu wraz z ”rognozą oddziaJywania na 
`rodowisko w dniach: od 4 czerwca 2009 r. do 6 lipca 2009 r. oraz w terminie, okre`lonym w art. 17 

pkt 11 włw ustawy, nie wniesiono wadnych uwagŁ 

źaJącznik nr 4 

ROźSTRźYGNIĘCIś O SPOSOBIś RśALIźACJI źAŚAK ź źAKRśSU INFRASTRUKTURY TśCHNICźNśJ 

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

strzyga, 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) - stanowią zadania wJasne gminy. 

2. Lista zadaL za”isanych w ”lanie z zakresu infrastruktury technicznej, które nalewą do zadaL wJa-

snych Gminy obejmuje realizację: sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej wraz z ”rze”om”ownią 
`ciekówŁ 

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

1. Realizacja inwestycji zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym mŁinŁ ustawą z dnia 7 li”ca 1994 r. 

Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z ”óuniejszymi zmianami) i ustawie z dnia 27 

kwietnia 2001 r. Prawo ochrony `rodowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z ”óuniejszymi zmianami). 

2. Inwestycje w zakresie ”rzesyJania i dystrybucji ”aliw gazowych, energii elektrycznej lub cie”Ja 
okre`lone w § 2 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. Finansowanie zapisanych w niniejszym planie miejscowym inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych gminy, podlega przepisom ustawy z dnia 26 listopada 

1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z ”óuniejszymi zmianami), przy czym 

limity wydatków budwetowych na wieloletnie ”rogramy inwestycyjne są ujęte kawdorazowo w budwecie 
gminy na dany rok. 

2. źadania w zakresie budowy sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej finanso-

wane będą na ”odstawie art. 15 ust. 1 ustawy o zbiorowym zao”atrzeniu w wodę i zbiorowym odprowa-

dzaniu `cieków z dnia 7 czerwca 2001 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858), ze `rodków wJasnych 
”rzedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, w o”arciu o uchwalane ”rzez Radę Miejską wieloletnie 

plany rozwoju i modernizacji urządzeL wodociągowych i kanalizacyjnych (art. 21 ustawy) lub przez bu-

dwet miasta. 

3. źadania w zakresie budowy sieci energetycznych i gazowych 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 ”óuniejszymi zmianami). 


