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RADA MIEJSKA
w Nowym Miasteczku

w

sprawie uchwalenia

miejscowości Gołaszyn,

UCHWAŁA Nr XXXVII 237 12010
Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku
z dnia 27 kwietnia 2010r.

miejscowego planu zagospodarowania
gmina Nowe Miasteczko.

przestrzennego w

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 póż. zm.) 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 póż zm.), po stwierdzeniu
zgodności z zapisami obowiązującego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowan ia
przestrzennego gminy i miasta Nowe Miasteczko uchwalonego uchwałą Nr XIX/140/2000 z dnia
20 listopada 2000 r., uchwala się, co następuje:

DZIAŁ I
Przepisy ogólne

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Gołaszyn, zwany
dalej planem.
2. Plan obejmuje teren działki nr ewidencyjny 81/1 , o powierzchni ok. 0,48 ha, w granicach wykazanych
na załączniku graficznym do niniejszej uchwały .
Teren ograniczony jest:
- od północnego zachodu - terenami rolnymi ,
- od północnego wschodu, wschodu, zachodu - terenami zurbanizowanymi - zabudowa siedliskowa,
- od południa - publiczną drogą powiatową.
3. Celem regulacj i zawartych w ustaleniach planu jest zapewnienie zrównoważonego rozwoju terenu wsi
Gołaszyn w zgodzie z uwarunkowaniami naturalnymi i kulturowymi , uwzględniając ochronę interesów
publicznych , przy jednoczesnej minimalizacji wzajemnych konfliktów i optymalizacji działań.
4. Integralnymi częściami niniejszej uchwały są:
1) rysunek planu będący załącznikiem graficznym , w skali 1: 1000 - załącznik Nr 1,
2) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do
zadań własnych gminy , oraz zasadach ich finansowania - załącznik Nr 2.
DZIAŁ II
Ustalenia planu
Rozdział 1
Przeznaczenie terenów

§ 2. 1. Wyznacza się obszary o symbolach na rysunku planu:
1) U,P ,MN - tereny zabudowy usługowej , obiektów produkcyjnych , zabudowy mieszkaniowej.
2. Linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach lub różnych sposobach zagospodarowania
obowiązujące wyznaczono na rysunku planu .
Rozdział

Zasady ochrony

środowiska ,

2
przyrody i krajobrazu kulturowego

§ 3. 1. Ustala się odprowadzenie wód opadowych z połaci dachowych obiektów budowlanych - do gruntu
na własnej nieruchomości , z zachowaniem retencji terenowej oraz zgodnie z przepisami odrębnymi
w zakresie ochrony wód i ziemi przed zanieczyszczeniami.
2. Wszelka

działalność

uwzględniać

§ 4. Ustala
hałasu ,

gospodarcza , prowadzona na terenie objętym ustaleniami planu musi
zasady ochrony przyrody i dziedzictwa kulturowego, określone w przepisach odrębnych .

się dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowane przez poszczególne grupy
w tym drogowego, zgodne z obowiązującymi przepisami odrębnymi.

§ 5. 1. Wprowadzanie wszelkich zanieczyszczeń do środowiska naturalnego musi odbywać się na
zasadach określonych w przepisach odrębnych . Uciążliwości i szkodliwości wywołane przez
działalności
związane
z przeznaczeniem obszarów, w zakresie emisji zanieczyszczeń
wprowadzanych do wód , powietrza, hałasu i wibracji, promieniowania szkodliwego dla ludzi
i środowiska , w tym powstawania odpadów, wymagają stosowania urządzeń mających na celu
eliminowanie lub ogran iczanie uciążliwości oraz zachowania parametrów określonych w przepisach
odrębnych, zapewniających ochronę zabudowy mieszkaniowej na terenach sąsiadujących .
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