
 

UCHWAŁA NR XXV/120/2016 

RADY MIEJSKIEJ W GOLINIE 

z 30 września 2016 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 

Golina dla obszarów w mieście Golina oraz w miejscowości Węglew, Kawnice i Myślibórz 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  

(tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zmianami) w związku z uchwałą Nr LII/211/2014 Rady Miejskiej 

w Golinie z dnia 17 czerwca 2014 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany części tekstowej 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów w mieście Golina oraz miejscowości Węglew, 

Kawnice i Myślibórz Rada Miejska w Golinie uchwala, co następuje: 

DZIAŁ I. 

USTALENIA OGÓLNE 

Rozdział 1. 

Zakres obowiązywania planu. 

§ 1. Po stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Golina”, uchwalonego w dniu 30 maja 2012 roku Uchwałą nr XXVI/98/2012, Rady 

Miejskiej w Golinie, uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów 

w mieście Golina oraz miejscowości Węglew, Kawnice i Myślibórz, zwany dalej planem. 

§ 2. W Uchwale nr XXIV/120/2008 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 4 września 2008 roku wprowadza się 

następujące zmiany: 

1. § 21. pkt 7) otrzymuje brzmienie: 

„na terenach objętych siecią kanalizacji sanitarnej ścieki przemysłowe, po ich podczyszczeniu do wartości 

określonych przepisami odrębnymi i ścieki bytowe, należy odprowadzać siecią kanalizacji do oczyszczalni 

ścieków, na terenach nie objętych siecią kanalizacji sanitarnej ustala się odprowadzenie ścieków bytowych 

do przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków z uwzględnieniem wymogów rozporządzenia 

Dyrektora RZGW w Poznaniu w sprawie warunków korzystania z wód regiony wodnego Warty (Dz. U. 

Woj. Wlkp. z 2014 r. poz. 2129) spełniających wymagania określone w przepisach odrębnych lub 

atestowanych, bezodpływowych zbiorników na nieczystości ciekłe, a ścieki przemysłowe do atestowanych, 

bezodpływowych zbiorników na nieczystości ciekłe”. 

2. W § 31. skreśla się zdanie: 

„Na terenach 25MN oraz 26MN zabudowa jest dopuszczalna wyłącznie po wybudowaniu kanalizacji”. 

§ 3. 1. Rysunki planu stanowiące załączniki nr 1 - 7 do Uchwały nr XXIV/120/2008 Rady Miejskiej w Golinie 

z dnia 4 września 2008 roku pozostają bez zmian. 

2. Sposób realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej stanowiący załącznik nr 8 do Uchwały nr 

XXIV/120/2008 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 4 września 2008 roku pozostaje bez zmian. 

3. Rozstrzygnięcie dot. sposobu rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu zmiany planu stanowi załącznik nr 

1 do niniejszej uchwały. 

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Goliny. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Wielkopolskiego. 

 



 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/120 /2016 

Rady Miejskiej w Golinie 

z 30 września 2016 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 

Golina dla obszarów w mieście Golina oraz w miejscowości Węglew, Kawnice i Myślibórz 

Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Golinie 

o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego. 

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

(tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 778 ze zmianami) Rada Miejska w Golinie rozstrzyga, co następuje: 

Na podstawie oświadczenia Burmistrza Goliny w sprawie braku uwag, na etapie wyłożenia projektu 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do publicznego wglądu, nie rozstrzyga się  

o sposobie ich rozpatrzenia. 

 

 


