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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 pópn. zm.) oraz art. 
20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 
2003 r. Nr 80, poz. 717, pópn. zm.) Rada Miejska w 
Murowanej Go[linie uchwala, co następuje:

RozdziaE I
Przepisy ogólne

§1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodaro-
wania przestrzennego w rejonie Osiedla 600-lecia, 
po stwierdzeniu zgodno[ci przyjętych rozwiązaG z 
ustaleniami Studium uwarunkowaG i kierunków za-
gospodarowania przestrzennego gminy Murowana 
Go[lina, zwany dalej planem.

2. Integralnymi czę[ciami uchwaEy są:
1) rysunek planu, zwany dalej ｧrysunkiemｦ, za-

tytuEowany ｧMiejscowy plan zagospodarowania 

godzinami pracy szkóE odpowiadają rodzice lub ich 
opiekunowie.

3. Osoby dorosEe korzystają z obiektu na wEasna 
odpowiedzialno[ć.

4. Za wypadki zaistniaEe z powodu nieprzestrze-
gania regulaminu Gmina oraz instruktor [rodowisko-
wy(animator) nie ponosi odpowiedzialno[ci.

5. Gmina oraz instruktor [rodowiskowy(animator) 
nie ponosi odpowiedzialno[ci za rzeczy pozostawio-
ne na terenie caEego obiektu.

W celu zapewnienia bezpieczeGstwa urytkowni-
kom i korzystanie z obiektu zgodnie z przeznacze-
niem zabrania się:

a) urywanie butów piEkarskich na wysokich i me-
talowych korkach oraz kolców,

b) wprowadzania i urywania na obiekcie sprzętu 
niezgodnego z przeznaczeniem boisk np.: rower, 
motorower, deskorolki itp.

c) niszczenia urządzeG sportowych i pEyty boisk,
d) wchodzenie na ogrodzenia i urządzenia sporto-

we,
e) wnoszenie jedzenia oraz rucia gumy,
f) palenia tytoniu, sporywania alkoholu, narkoty-

ków oraz innych [rodków odurzających,
g) za[miecania obiektu i wnoszenia napojów w 

naczyniach szklanych,
h) wnoszenia ostrych i niebezpiecznych przedmio-

tów,
i) wprowadzenia i wnoszenia zwierząt,
j) przeszkadzanie w zajęciach lub rozgrywkach,
k) korzystania z boisk bez zgody instruktora [ro-

dowiskowego (animatora),
l) wnoszenie na obiekt petard, materiaEów Eatwo-

palnych i wybuchowych.

Na terenie caEego obiektu nie mogą przebywać 
osoby:

1. Znajdujące się pod wpEywem alkoholu, narkoty-
ków lub innych [rodków odurzających,

2. ZakEócające porządek i urywające wulgarnego 
sEownictwa,

3. Po zmroku osoby ponirej 12 roku rycia za wy-
jątkiem zorganizowanych grup sportowych.

Warunkiem korzystania z obiektu jest:
1. Posiadanie dopuszczalnego na obiekcie obuwia 

i stroju sportowego,
2. Urywanie na boisku obuwia bez korków lub 

obuwia halowego.

Rozstrzygnięcia dotyczące warunków korzystania 
z obiektu podejmuje instruktor [rodowiskowy go-
spodarz boiska, który more w zalerno[ci od sytu-
acji:

1. Nakazać zmianę obuwia sportowego.
2. Zwrócić uwagę na niewEa[ciwe, niezgodne z 

regulaminem zachowanie.
3. Nakazać opuszczenie terenu caEego obiektu.
4. Wezwać Policję.

Uwagi koGcowe:
1. Korzystający z obiektu są zobowiązani do prze-

strzegania regulaminu, a w szczególno[ci do uwag 
i podporządkowania się poleceniom instruktora [ro-
dowiskowego (animatora).

2. Korzystający z boiska powinien sprawdzić jego 
stan techniczny oraz stan techniczny wyposarenia 
boiska przed rozpoczęciem rozgrywek. W przypadku 
zauwarenia usterek powinien niezwEoczne zawiado-
mić o nich instruktora [rodowiskowego (animatora).

3. Za szkody materialne powstaEe na skutek nie-
prawidEowego korzystania z obiektu i znajdującego 
się tam wyposarenia odpowiadają korzystający, a 
w przypadku osób niepeEnoletnich ich rodzice lub 
opiekunowie.

4. Sprawy dyskusyjne nie objęte regulaminem roz-
strzyga instruktor [rodowiskowy (animator).
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przestrzennego w rejonie Osiedla 600-leciaｦ w ska-
li 1:1000, stanowiący zaEącznik nr 1 do niniejszej 
uchwaEy;

2) rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Murowanej 
Go[linie w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych 
do projektu planu, stanowiące zaEącznik nr 2 do ni-
niejszej uchwaEy;

3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych 
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury tech-
nicznej, które nalerą do zadaG wEasnych gminy oraz 
zasady ich finansowania, stanowiące zaEącznik nr 3 
do niniejszej uchwaEy.

3. Granicę obszaru objętego planem przedstawia 
rysunek.

§2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) dziaEce ｠ nalery przez to rozumieć dziaEkę bu-

dowlaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym;

2) dachu stromym ｠ nalery przez to rozumieć 
dach o kącie pochylenia poEaci dachowych od 25º 
do 45º;

3) ekologicznych paliwach ｠ nalery przez to ro-
zumieć paliwa charakteryzujące się najnirszymi 
wskapnikami emisyjnymi, takie jak paliwa pEynne, 
gazowe i staEe (np. biomasa i drewno) oraz odna-
wialne pródEa energii;

4) nieprzekraczalnej linii zabudowy ｠ nalery przez 
to rozumieć linię okre[lającą dopuszczalną minimal-
ną odlegEo[ć [ciany budynku od linii rozgraniczają-
cej terenu;

5) obowiązującej linii zabudowy ｠ nalery przez to 
rozumieć linię okre[lającą odlegEo[ć, w jakiej muszą 
się znajdować lica [cian budynków od linii rozgrani-
czającej terenu;

6) ogrodzeniu arurowym ｠ nalery przez to rozu-
mieć ogrodzenie, w którym udziaE powierzchni peE-
nej wynosi najwyrej 30%;

7) powierzchni zabudowy ｠ nalery przez to rozu-
mieć sumę powierzchni rzutów wszystkich budyn-
ków na dziaEce lub terenie, mierzoną po zewnętrz-
nym obrysie [cian kondygnacji przyziemnej lub 
nadziemnej w przypadku, gdy jej obrys występuje 
poza obrys kondygnacji przyziemnej;

8) powierzchni zieleni ｠ nalery przez to rozumieć 
sumę terenów biologicznie czynnych, pokrytych 
ro[linno[cią trawiastą, zakrzewionych, zadrzewio-
nych lub urządzonych jako oczka wodne;

9) reklamie ｠ nalery przez to rozumieć no[nik in-
formacji wizualnej w jakiejkolwiek materialnej for-
mie wraz z elementami konstrukcyjnymi i zamoco-
waniami, niebędący szyldem, tablicą informacyjną 
lub znakiem w rozumieniu przepisów o znakach i 
sygnaEach drogowych;

10) stacji bazowej telefonii komórkowej ｠ nalery 
przez to rozumieć obiekt radiokomunikacyjny skEa-
dający się z urządzeG elektro-przesyEowych oraz 
konstrukcji wsporczej i zestawów anten;

11) szyldzie ｠ nalery przez to rozumieć oznacze-

nie jednostki organizacyjnej lub przedsiębiorcy, ich 
siedzib lub miejsc wykonywania dziaEalno[ci;

12) tablicy informacyjnej ｠ nalery przez to rozu-
mieć element systemu informacji gminnej, informa-
cji turystycznej, przyrodniczej lub edukacji ekolo-
gicznej;

13) terenie ｠ nalery przez to rozumieć powierzch-
nię o okre[lonym rodzaju przeznaczenia podstawo-
wego, stanowiącą najmniejszą wydzieloną liniami 
rozgraniczającymi jednostkę ustaleG planu, ozna-
czoną numerem i symbolem literowym, dla której 
obowiązują ustalenia szczegóEowe;

14) uciąrliwo[ci dla [rodowiska - nalery przez to 
rozumieć zjawiska fizyczne lub stany powodujące 
przekroczenie standardów jako[ci [rodowiska okre-
[lonych w przepisach odrębnych;

15) usEugach ｠ nalery przez to rozumieć dziaEal-
no[ć mającą na celu zaspokajanie potrzeb ludno[ci, 
nie polegającą na wytwarzaniu dóbr materialnych;

16) usEugach nieuciąrliwych ｠ nalery przez to ro-
zumieć usEugi niezaliczone do przedsięwzięć mogą-
cych zawsze i potencjalnie znacząco oddziaEywać 
na [rodowisko w rozumieniu przepisów odrębnych 
oraz nie powodujące uciąrliwo[ci, o których mowa 
w pkt 14;

17) zadrzewieniach i zakrzewieniach ｠ nalery 
przez to rozumieć pojedyncze drzewa lub krzewy, a 
takre ich skupiska, wraz z zajmowanym terenem i 
pozostaEymi skEadnikami jego szaty ro[linnej.

RozdziaE II
Ustalenia ogólne

§3. Na obszarze objętym planem ustala się nastę-
pujące przeznaczenie terenów:

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej, oznaczone na rysunku symbolami 1MN, 2MN, 
3MN, 4MN;

2) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i 
usEug, oznaczony na rysunku symbolem MN/U;

3) teren zieleni urządzonej, oznaczony na rysunku 
symbolem ZP;

4) tereny dróg publicznych, oznaczone na rysunku 
symbolem KDL; KDD;

5) tereny dróg wewnętrznych, oznaczone na ry-
sunku symbolami 1KDW, 2KDW;

6) teren wewnętrznej drogi pieszej, oznaczony na 
rysunku symbolem KDWx.

§4. W zakresie zasad ochrony i ksztaEtowania Eadu 
przestrzennego ustala się:

1) obowiązek sytuowania zabudowy zgodnie z 
wyznaczonymi na rysunku liniami zabudowy;

2) dopuszczenie przekroczenia wyznaczonych linii 
zabudowy przez takie elementy, jak gzymsy, balko-
ny, tarasy, wykusze, i ganki, jednak nie więcej nir 
1,5 m;

3) zakaz lokalizacji, budowy i rozbudowy obiek-
tów budowlanych i urządzeG, które wpEywają nega-
tywnie na Ead przestrzenny, w tym:
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a) tymczasowych obiektów budowlanych, z wy-
jątkiem urządzeG zaplecza budów lokalizowanych w 
bezpo[rednim sąsiedztwie terenu budowy,

b) ogrodzeG peEnych i z elementów prefabrykowa-
nych,

c) stacji bazowych telefonii komórkowych,
d) reklam;
4) dopuszczenie lokalizacji obiektów maEej archi-

tektury;
5) dopuszczenie lokalizacji tablic informacyjnych i 

szyldów zgodnie z ustaleniami planu.

§5. W zakresie zasad ochrony [rodowiska, przyro-
dy i krajobrazu kulturowego ustala się:

1) zakaz lokalizacji obiektów budowlanych lub 
urządzeG, których funkcjonowanie mogEoby spowo-
dować naruszenie wymogów okre[lonych w prze-
pisach odrębnych oraz przedsięwzięć, które mogą 
zawsze znacząco i potencjalnie znacząco oddziaEy-
wać na [rodowisko, z wyjątkiem dopuszczonych 
planem;

2) ochronę powierzchni ziemi i wód zgodnie z 
przepisami odrębnymi;

3) zakaz wprowadzania do powietrza substancji 
ponad warto[ci okre[lone przepisami odrębnymi;

4) gromadzenie i segregację odpadów w miej-
scach ich powstawania oraz zagospodarowanie ich 
zgodnie z gminnym planem gospodarki odpadami i 
przepisami odrębnymi;

5) nakaz wykorzystywania nadmiaru mas ziem-
nych pozyskanych podczas prac budowlanych w 
obrębie terenu lub usuwania ich zgodnie z przepisa-
mi odrębnymi;

6) nakaz rekultywacji terenu zgodnie z przepisami 
odrębnymi w przypadku stwierdzenia zanieczysz-
czenia gleby lub ziemi albo niekorzystnego prze-
ksztaEcenia naturalnego uksztaEtowania;

7) stosowanie w nasadzeniach drzew i krzewów 
gatunków zimozielonych akceptujących warunki 
[rodowiska zurbanizowanego, w ilo[ci co najmniej 
30% nasadzeG na dziaEce;

8) ochronę i uzupeEnienie istniejących drzew na 
terenie dziaEki 936/1, a w przypadku konieczno[ci 
usunięcia istniejących drzew, nakaz ich przesadze-
nia w inne miejsce lub wprowadzenia nowych na-
sadzeG zieleni wysokiej, z zachowaniem przepisów 
odrębnych;

9) zagospodarowanie zielenią wszystkich po-
wierzchni wolnych od utwardzenia;

10) w zakresie ksztaEtowania komfortu akustycz-
nego w [rodowisku i w budynkach:

a) nakaz uzyskania okre[lonych przepisami odręb-
nymi dopuszczalnych poziomów haEasu w [rodowi-
sku:

- dla terenów oznaczonych na rysunku symbolami 
MN jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej,

- dla terenu oznaczonego na rysunku symbolem 
MN/U jak dla terenów mieszkaniowo ｠ usEugowych;

b) nakaz zapewniania wEa[ciwego klimatu aku-

stycznego w budynkach poprzez zastosowanie za-
sad akustyki architektonicznej lub budowlanej.

§6. Dla ochrony archeologicznego dziedzictwa 
kulturowego ustala się konieczno[ć prowadzenia 
badaG archeologicznych, podczas inwestycji zwią-
zanych z zagospodarowaniem i zabudowaniem 
przedmiotowego terenu, a wymagających prac 
ziemnych, w zakresie uwzględnionym pozwoleniem 
WWKZ w Poznaniu przed wydaniem decyzji o po-
zwoleniu na budowę.

§7. W zakresie wymagaG wynikających z potrzeb 
ksztaEtowania przestrzeni publicznych na terenie ko-
munikacji KDL, KDD ustala się:

1) dopuszczenie lokalizacji obiektów maEej archi-
tektury, elementów systemu informacji miejskiej i 
znaków drogowych;

2) zakaz lokalizacji:
a) ogrodzeG, z wyjątkiem ogrodzeG sEurących za-

pewnieniu bezpieczeGstwa ruchu,
b) tymczasowych obiektów budowlanych.

§8. Na terenach zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej, oznaczonych na rysunku symbolami 
1MN, 2MN 3MN, 4MN ustala się następujące pa-
rametry i wskapniki ksztaEtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu:

1) lokalizację zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej w ukEadzie:

a) wolnostojącym na terenie 3MN,
b) blipniaczym lub wolnostojącym na terenach 

1MN, 2MN, 4MN, przy czym w jednej pierzei nalery 
sytuować jeden rodzaj zabudowy;

2) lokalizację na dziaEce jednego budynku lub seg-
mentu mieszkalnego;

3) lokalizację gararu jako wbudowanego lub dobu-
dowanego do budynku mieszkalnego;

4) powierzchnię zabudowy nie większą nir:
a) 35% powierzchni dziaEki dla zabudowy blipnia-

czej,
b) 25% powierzchni dziaEki dla zabudowy wolno-

stojącej;
5) powierzchnię zieleni nie mniejszą nir:
a) 45% powierzchni dziaEki dla zabudowy blipnia-

czej,
b) 60% powierzchni dziaEki dla zabudowy wolno-

stojącej;
6) wysoko[ć zabudowy nie większą nir 2 kondy-

gnacje i 9,5 m;
7) dla gEównych poEaci dachowych budynków 

mieszkalnych stosowanie dachów stromych;
8) dla przekryć kafrów i ryzalitów stosowanie do-

wolnej geometrii dachu;
9) w przypadku dachu stromego pokrycie ｠ bla-

cha, dachówka lub materiaE dachówkopodobny;
10) wysoko[ć ogrodzenia:
a) od strony dróg ｠ nie więcej nir 1,50 m, w tym 

w czę[ci powyrej wysoko[ci 0,40 m wyEącznie 
ogrodzenia arurowe,
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b) nie wymienionego w lit. a ｠ nie więcej nir 2 m;
11) podziaE na nowe dziaEki z zachowaniem nastę-

pujących zasad:
a) powierzchnia dziaEek przeznaczonych pod zabu-

dowę mieszkaniową wolnostojącą nie mniejsza nir 
700 m2 z wyEączeniem dziaEek zlokalizowanych przy 
drodze KDL, gdzie dopuszcza się powierzchnię mi-
nimum 570 m2, przy zachowaniu szeroko[ci frontu 
dziaEki nie mniejszej nir 20 m,

b) powierzchnia dziaEek przeznaczonych pod zabu-
dowę mieszkaniową blipniaczą nie mniejsza nir 450 
m2, przy zachowaniu szeroko[ci frontu dziaEki nie 
mniejszej nir 11 m;

12) zapewnienie co najmniej 2 stanowisk postojo-
wych na dziaEce na karde mieszkanie;

13) obsEuga pojazdami samochodowymi z tere-
nów przylegEych dróg KDL, 1KDW, 2KDW;

14) dopuszczenie umieszczenia na ogrodzeniu 
dziaEek od strony terenu drogi lub na elewacji bu-
dynku na wysoko[ci kondygnacji parteru tablic in-
formacyjnych albo szyldów o powierzchni Eącznej 
do 2 m²;

15) dopuszczenie:
a) lokalizacji urządzeG towarzyszących, w tym: 

doj[ć, dojazdów, sieci i urządzeG infrastruktury 
technicznej,

b) na terenie 1MN lokalizacji drogi wewnętrznej o 
minimalnej szeroko[ci 5 m.

2. Zasady wydzielania dziaEek budowlanych, o 
których mowa w ust. 1 pkt 11 nie dotyczą wydzie-
lenia dziaEek pod drogi wewnętrzne, obiekty infra-
struktury technicznej na terenach i w celu regulacji 
granic miedzy sąsiadującymi nieruchomo[ciami.

§9. 1. Na terenie zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej i usEug, oznaczonym na rysunku symbolem 
MN/U ustala się następujące parametry i wskapniki 
ksztaEtowania zabudowy oraz zagospodarowania te-
renu:

1) lokalizację na dziaEce jednego budynku miesz-
kalnego jednorodzinnego wolnostojącego albo jed-
nego budynku mieszkalno-usEugowego ｠ usEug nie-
uciąrliwych;

2) dopuszczenie lokalizacji w budynku mieszkal-
no-usEugowym jednego lokalu mieszkalnego oraz 
pomieszczeG przeznaczonych na funkcje usEugowe 
o powierzchni nie większej nir 50% powierzchni 
urytkowej budynku;

3) lokalizację gararu jako wbudowanego lub dobu-
dowanego do budynku mieszkalnego lub mieszkal-
no-usEugowego;

4) dopuszczenie lokalizacji: urządzeG towarzyszą-
cych, w tym: doj[ć, dojazdów, sieci i urządzeG in-
frastruktury technicznej;

5) powierzchnia zabudowy nie większa nir ｠ 30% 
powierzchni dziaEki, jednak nie więcej nir 400m2;

6) powierzchnia zieleni nie mniejsza nir ｠ 40% 
powierzchni dziaEki;

7) wysoko[ć zabudowy nie większą nir 2 kondy-
gnacje i 9,5 m,

8) dla gEównych poEaci dachowych budynków 
mieszkalnych i mieszkalno-usEugowych stosowanie 
dachów stromych;

9) dla przekryć kafrów i ryzalitów stosowanie do-
wolnej geometrii dachu;

10) w przypadku dachu stromego pokrycie ｠ da-
chówka lub materiaE dachówkopodobny;

11) wysoko[ć ogrodzenia:
a) od strony dróg ｠ nie więcej nir 1,50 m, w tym 

w czę[ci powyrej wysoko[ci 0,40 m wyEącznie 
ogrodzenia arurowe,

b) nie wymienionego w lit. a ｠ nie więcej nir 2,0 
m;

12) podziaE na dziaEki o powierzchni nie mniejszej 
nir 1000 m2, przy zachowaniu szeroko[ci frontu 
dziaEki nie mniejszej nir 20 m;

13) zapewnienie stanowisk postojowych na dziaE-
ce w Eącznej ilo[ci nie mniejszej nir:

a) 2 stanowiska na karde mieszkanie,
b) 2 stanowiska na karde rozpoczęte 50,0 m2 po-

wierzchni urytkowej zabudowy usEugowej;
14) obsEuga pojazdami samochodowymi z terenu 

przylegEej drogi wewnętrznej 2KDW, z terenu drogi 
publicznej KDL oraz istniejącymi zjazdami z ulicy Po-
znaGskiej zlokalizowanej poza granicami planu;

15) dopuszczenie umieszczenia na elewacji bu-
dynku, na wysoko[ci kondygnacji parteru, szyldów 
o powierzchni Eącznej do 3 m²;

16) dopuszczenie umieszczenia na ogrodzeniu 
dziaEek od strony terenu drogi lub na elewacji bu-
dynku na wysoko[ci kondygnacji parteru tablic in-
formacyjnych.

2. Zasady wydzielania dziaEek budowlanych, o 
których mowa w ust. 1 pkt 12 nie dotyczą wydzie-
lenia dziaEek pod obiekty infrastruktury technicznej 
na terenach i w celu regulacji granic miedzy sąsia-
dującymi nieruchomo[ciami.

§10. Na terenie zieleni urządzonej, oznaczonym 
na rysunku symbolem ZP ustala się następujące pa-
rametry i wskapniki ksztaEtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu:

1) nakaz wprowadzenia zadrzewieG i zakrzewieG, 
z zastrzereniem §19 pkt 10;

2) dopuszczenie lokalizacji placów zabaw i boisk;
3) powierzchnia zieleni nie mniejsza nir ｠ 70% 

powierzchni dziaEki;
4) zakaz zmian uksztaEtowania terenu, szczególnie 

wzdEur linii kolejowej;
5) dopuszczenie lokalizacji obiektów maEej archi-

tektury, sieci infrastruktury technicznej, chodników, 
doj[ć pieszych i ogrodzeG;

6) wysoko[ć ogrodzenia:
a) od strony dróg ｠ nie więcej nir 1,50 m, w tym 

w czę[ci powyrej wysoko[ci 0,40 m wyEącznie 
ogrodzenia arurowe,

b) nie wymienionego w lit. a ｠ nie więcej nir 2 m.

§11. Dla terenu drogi publicznej, oznaczonego na 
rysunku symbolem KDL ustala się:
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1) klasę L ｠ lokalną;
2) sytuowanie jezdni, chodników i drogi rowero-

wej lub chodnika i drogi rowerowej;
3) usytuowanie dodatkowych, innych nir ustalone 

w pkt 2, elementów ukEadu komunikacyjnego, zgod-
nie z przepisami odrębnymi;

4) zakaz lokalizacji miejsc postojowych dla samo-
chodów.

§12. Dla terenu drogi publicznej, oznaczonego na 
rysunku symbolem KDD ustala się:

1) lokalizację pieszo-jezdni;
2) dopuszczenie lokalizacji jezdni i co najmniej jed-

nostronnego chodnika;
3) usytuowanie dodatkowych, innych nir ustalone 

w pkt 1 i 2, elementów ukEadu komunikacyjnego, 
zgodnie z przepisami odrębnymi.

§13. Dla terenów dróg wewnętrznych, oznaczo-
nych na rysunku symbolami 1KDW, 2KDW ustala 
się:

1) lokalizację pieszo-jezdni, z uwzględnieniem pkt 
2 i 3;

2) na terenie 1KDW dopuszczenie lokalizacji jezdni 
i co najmniej jednostronnego chodnika;

3) na terenie 2KDW dopuszczenie lokalizacji jezdni 
i dwustronnych chodników;

4) sytuowanie na terenie 2KDW placu do zawra-
cania na nieprzelotowym zakoGczeniu ulicy;

5) usytuowanie dodatkowych, innych nir ustalone 
w pkt 1, 2 i 3 elementów ukEadu komunikacyjnego, 
zgodnie z przepisami odrębnymi.

§14. Dla terenu drogi pieszej wewnętrznej, ozna-
czonej na rysunku symbolem KDWx ustala się:

1) sytuowanie chodnika o min. szeroko[ci 2, 5 m;
2) dopuszczenie:
a) lokalizacji sieci infrastruktury technicznej,
b) ruchu rowerowego.

§15. W zakresie granic i sposobów zagospodaro-
wania terenów lub obiektów podlegających ochro-
nie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych, 
w tym terenów górniczych, a takre nararonych na 
niebezpieczeGstwo powodzi oraz zagroronych osu-
waniem się mas ziemnych, nie podejmuje się usta-
leG, ze względu na ich nie występowanie na obsza-
rze objętym planem.

§16. W zakresie szczegóEowych zasad i warun-
ków scalania i podziaEów nieruchomo[ci w rozumie-
niu przepisów odrębnych nie podejmuje się ustaleG.

§17. W zakresie szczególnych warunków zago-
spodarowania terenów oraz ograniczeG w ich uryt-
kowaniu, w tym zakazu zabudowy ustala się:

1) uwzględnienie w zagospodarowaniu terenów 
wymagaG i ograniczeG wynikających z przebiegu 
istniejących i projektowanych sieci infrastruktury 
technicznej;

2) zagospodarowanie terenów w sąsiedztwie te-
renów kolejowych z uwzględnieniem przepisów od-
rębnych.

§18. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i 
budowy systemów komunikacji ustala się:

1) zachowanie ciągEo[ci powiązaG elementów 
pasa drogowego w granicy obszaru planu oraz z ze-
wnętrznym ukEadem komunikacyjnym;

2) parametry ukEadu drogowego zgodnie z ustale-
niami planu oraz przepisami odrębnymi;

3) dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeG infra-
struktury technicznej;

4) zakaz lokalizacji ogrodzeG, z wyjątkiem związa-
nych z bezpieczeGstwem ruchu;

5) szeroko[ć dróg w liniach rozgraniczających 
zgodnie z rysunkiem;

6) zakaz lokalizacji nowych wyjazdów na teren 
drogi publicznej ｠ ulicy PoznaGskiej, zlokalizowanej 
poza obszarem objętym planem.

§19. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i 
budowy systemów infrastruktury technicznej ustala 
się:

1) powiązanie sieci infrastruktury technicznej z 
ukEadem zewnętrznym oraz zapewnienie dostępu do 
sieci zgodnie z przepisami odrębnymi;

2) zaopatrzenie w wodę pitną z sieci wodociągo-
wej;

3) odprowadzenie [cieków bytowych i komunal-
nych do sieci kanalizacji sanitarnej;

4) nakaz zagospodarowania wód opadowych i roz-
topowych na terenach, z wyjątkiem terenów dróg 
KDL, KDD, 1KDW, 2KDW, gdzie ustala się odpro-
wadzenie wód opadowych i roztopowych poprzez 
sieć kanalizacji deszczowej;

5) zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej;
6) dopuszczenie stosowania indywidualnych sys-

temów grzewczych, zgodnie z przepisami odrębny-
mi z zastrzereniem pkt 7;

7) zakaz stosowania w nowych budynkach pie-
ców, trzonów kuchennych i kotEów na paliwo staEe, 
z wyjątkiem paliw odnawialnych z biomasy;

8) zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elek-
troenergetycznej;

9) lokalizację nowych linii elektroenergetycznych i 
telekomunikacyjnych jako kablowych;

10) ustala się strefę ochronną dla istniejącej linii 
napowietrznej SN-15kV o szeroko[ci 15m z za-
kazem nasadzania drzew i krzewów w tej strefie. 
Dopuszcza się przebudowę ww. linii elektroenerge-
tycznej na kablową;

11) lokalizację szafek kablowych na terenach dróg 
i innych terenach.

§20. W zakresie sposobów i terminów tymczaso-
wego zagospodarowania, urządzenia i urytkowania 
terenów nie podejmuje się ustaleG.

§21. Dla terenu objętego planem ustala się 30% 
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stawkę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z 
dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym.

RozdziaE III
Przepisy koGcowe

§22. Wykonanie niniejszej uchwaEy powierza się 
Burmistrzowi Miasta i Gminy Murowana Go[lina.

§23. UchwaEa wchodzi w rycie po upEywie 30 dni 
od daty jej ogEoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

(-) mgr inr. Zbyszek KrugieEka
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Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz.U. Nr 80 poz. 717 z popn. zm.) przedmiotowy 
projekt planu zostaE wyEorony do publicznego wglą-
du w terminie od dnia 28 grudnia 2009 r. do dnia 
28 stycznia 2010 r.

Uwagi morna byEo skEadać do dnia 12 lutego 
2010 r.

W ustawowym terminie wniesiono 1 uwagę do 
projektu planu, uwzględnioną w caEo[ci przez Bur-
mistrza Miasta i Gminy Murowana Go[lina, w związ-
ku z czym Rada Miejska w Murowanej Go[linie nie 
podejmuje rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia 
uwag, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ww. ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 
2003 r. (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) Rada 
Miejska w Murowanej Go[linie okre[la sposób reali-
zacji infrastruktury technicznej, nalerących do za-
daG wEasnych gminy oraz zasady ich finansowania:

§1. Uchwalenie przedmiotowego miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dotyczy 
terenu nieuzbrojonego w podstawowe sieci infra-
struktury technicznej i komunikacyjnej.

§2. Sposób realizacji inwestycji z zakresu infra-
struktury technicznej, które nalerą do zadaG wEa-
snych gminy:

1. Największą inwestycją gminy będzie budowa 
ulicy Chabrowej, która stanowi w planie drogę pu-
bliczną.

2. Za wyjątkiem ulicy Chabrowej przewiduje się 
udziaE innych nir gmina inwestorów w finansowa-
niu inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej. 
Zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 1 czerw-
ca 2009 r. między inwestorem a Gminą Murowana 
Go[lina inwestor zobowiązaE się do wykonania na 
terenie osiedla uzbrojenia w zakresie kanalizacji sa-
nitarnej, kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej 
oraz wybudowania nawierzchni dróg wraz z chodni-
kami i ich o[wietleniem.

3. Realizowane, więc będzie uzbrojenie terenu 
zgodnie z przepisami prawa materialnego i finanso-
wego w tym zakresie.

4. Realizacja inwestycji przebiegać będzie zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, w tym m.in. ustawą 
prawo budowlane, samorządzie gminnym, gospo-

darce komunalnej i o ochronie [rodowiska.
5. Wydatki na poszczególne zadania realizacji 

uzbrojenia terenu będą wymagaEy zabezpieczenia 
[rodków finansowych w budrecie gminy pochodzą-
cych z dochodów wEasnych gminy i innych pródeE.

6. Za podstawę przyjęcia do realizacji zadaG okre-
[lonych w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego, które nalerą do zadaG wEasnych 
gminy, stanowić będą zapisy Wieloletniego Progra-
mu Inwestycyjnego Gminy Murowana Go[lina.

7. W przypadku zadaG publicznych wyEonienie 
wykonawcy powinno odbywać się w trybie i na za-
sadach okre[lonych w ustawie - Prawo zamówieG 
publicznych.

8. Inwestycje realizowane mogą być etapowo w 
zalerno[ci od wielko[ci [rodków przeznaczonych na 
inwestycje.

§3. Zasady finansowania inwestycji z zakresu in-
frastruktury technicznej, które nalerą do zadaG wEa-
snych gminy:

1. Powyrsze zadania realizowane będą z [rodków 
krajowych i unijnych. Zrodki krajowe pochodzić 
będą ze [rodków wEasnych gminy i budretu paG-
stwa, funduszy i dotacji celowych, poryczek, kre-
dytów, [rodków instytucji pozabudretowych.

2. Finansowanie inwestycji będzie odbywać się 
poprzez:

a) wydatki z budretu gminy;
b) wspóE finansowanie [rodkami zewnętrznymi, 

poprzez budret gminy ｠ w ramach m.in.:
- dotacji unijnych,
- dotacji samorządu województwa,
- dotacji i poryczek z funduszy celowych,

ZaEącznik Nr 2
do uchwaEy Nr XXXVIII/365/2010

Rady Miejskiej w Murowanej Go[linie
z dnia 15 lutego 2010 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGO-
SPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W REJONIE OSIEDLA 600-LECIA W MUROWANEJ GOZLINIE

ZaEącznik Nr 3
do uchwaEy Nr XXXVIII/365/2010

Rady Miejskiej w Murowanej Go[linie
z dnia 15 lutego 2010 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZ-
NEJ, KTÓRE NALEqĄ DO ZADAF WDASNYCH GMINY, ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA
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- kredytów i poryczek bankowych,
- innych [rodków zewnętrznych.
3. Rozstrzygnięcie nie jest uchwaEą budretową w 

sprawach planowanych wydatków na inwestycje z 

zakresu infrastruktury technicznej tylko propozycją 
do rozwarenia przy uchwalaniu budretu gminy w 
tej czę[ci.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze 
zmianami) w związku z art. XII §1 ustawy z dnia 26 
czerwca 1974 r. ｠ Przepisy wprowadzające Kodeks 
Pracy (Dz.U. Nr 24 poz. 142, ze zmianami) Rada 
Miejska w Mikstacie uchwala, co następuje:

§1. Ustala się następujące dni i godziny otwierania 
i zamykania placówek handlu detalicznego i zakEa-
dów gastronomicznych w wymiarze maksymalnym:

1) Placówki handlu detalicznego ｠ w godzinach 
od 6ºº do 22ºº.

2) Placówki gastronomiczne ｠ w godzinach od 7ºº 
do 23ºº.

3) Imprezy otwarte (zabawy, dyskoteki) od 18ºº 
do 2ºº dnia następnego.

§2. Dni i godziny ustalone w §1 pkt 2 nie obowią-
zują placówek gastronomicznych:

- w dniach, w których organizowane są uroczysto-
[ci rodzinne ｠ zamknięte,

- w Noc Sylwestrową.

§3. Dni i godziny otwierania i zamykania placówek 
handlu detalicznego i zakEadów gastronomicznych 
nalery podać do wiadomo[ci za pomocą wywieszek 
na drzwiach wej[ciowych placówek.

§4. Winni naruszenia przepisów §1 podlegają ka-
rze grzywny. Orzekanie następuje w trybie przepi-
sów kodeksu postępowania w sprawach o wykro-
czenia.

§5. Wykonanie uchwaEy zleca się Burmistrzowi 
Miasta i Gminy Mikstat.

§6. UchwaEa wchodzi w rycie po upEywie 14 dni 
od dnia ogEoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

(-) Tomasz Maciejewski

Na podstawie art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 
stycznia 1982 roku ｠ Karta Nauczyciela (j. t. Dz.U. 
z 2006 r. Nr 97 poz. 674, z pópniejszymi zmianami), 
w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j. t. 
Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z pópniejszy-
mi zmianami) i z rozporządzeniem Ministra Edukacji 
Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 roku 

w sprawie wysoko[ci minimalnych stawek wyna-
grodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych wa-
runków przyznawania dodatków do wynagrodzenia 
zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu 
wolnym od pracy (Dz.U. Nr 22, poz. 181, z pópniej-
szymi zmianami) uchwala się, co następuje: 

§1. W uchwale Nr XXXV/256/2009 Rady Miej-

1878

UCHWADA Nr XXXII/164/2010 RADY MIEJSKIEJ W MIKSTACIE

z dnia 23 lutego 2010 r.

w sprawie dni i godzin otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego i gastronomicznego

1879

UCHWADA Nr XLVII/344/2010 RADY MIEJSKIEJ W KROTOSZYNIE 

z dnia 25 lutego 2010 r. 

zmieniająca uchwaEę Nr XXXV/256/2009 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 26 marca 2009 roku 
sprawie ustalenia regulaminu okre[lającego wysoko[ć stawek oraz szczegóEowe warunki przyznawania 

dodatków: za wysEugę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy; szczegóEowe warunki oblicza-
nia i wypEacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny dorapnych zastępstw; wysoko[ć i 
warunki wypEacania innych skEadników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w placówkach o[wia-

towych prowadzonych przez Miasto i Gminę Krotoszyn


