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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 zagospoda-
rowania przestrzennego w miejscowo[ci M[cisze-
wo dla czę[ci dziaEki o nr ewid.: 212/9 zwany dalej 
ｧplanemｦ, stwierdzając zgodno[ć planu z ustalenia-
mi Studium uwarunkowaG i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego gminy Murowana Go[lina.

2. ZaEączniki do uchwaEy stanowią: czę[ć graficz-
na planu, zwana dalej ｧrysunkiem planuｦ - zaEącznik 
nr 1, rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Murowanej 
Go[linie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu 
planu - zaEącznik nr 2, rozstrzygnięcie Rady Miejskiej 
w Murowanej Go[linie o sposobie realizacji, zapisa-
nych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które nalerą do zadaG wEasnych gminy 
oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisa-
mi o finansach publicznych - zaEącznik nr 3.

3. Granice obszaru objętego planem okre[lono na 
rysunku planu w skali 1:1000.

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

dowlaną w rozumieniu ustawy o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym; 

2) no[nikach reklamowych ｠ nalery przez to ro-
zumieć urządzenia reklamowe wraz z elementami 
konstrukcyjnymi i zamocowaniami; 

3) nieprzekraczalnej linii zabudowy ｠ nalery przez 
to rozumieć linię wyznaczającą minimalną odle-
gEo[ć, w jakiej morna sytuować budynek od granic 
dziaEki budowlanej; 

4) powierzchni zabudowy ｠ nalery przez to ro-
zumieć powierzchnię terenu wyznaczoną przez rzut 
pionowy zewnętrznych krawędzi budynku w stanie 
wykoGczonym.

RozdziaE II
Przepisy szczegóEowe
Przeznaczenie terenu

§3. Ustala się teren pod zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną, oznaczony symbolem MN.

Zasady ochrony i ksztaEtowania Eadu przestrzennego
§4. Ustala się:
1) nieprzekraczalne linie zabudowy;
2) ogrodzenia arurowe na minimum 50% ogólnej 

dEugo[ci ogrodzeG;
3) zakaz wykonywania ogrodzeG peEnych od stro-

ny drogi publicznej; 4)zakaz lokalizowania no[ników 
reklamowych.

Zasady ochrony [rodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego

§5. Ustala się:
1) dla terenu MN zachowanie dopuszczalnych po-

ziomów haEasu okre[lonych w przepisach odrębnych;
2) stosowanie w celach grzewczych paliw o ni-

skim wskapniku emisyjnym takich jak: paliwa pEyn-
ne, gazowe, staEe np. drewno i biomasa lub odna-
wialnych pródeE energii;

3) dopuszczenie odprowadzania wód opadowych i 
roztopowych z poEaci dachowych do gruntu;

4) zagospodarowanie mas ziemnych pochodzą-
cych z wykopów na terenie wEasnej dziaEki lub wy-
wóz na miejsce wskazane przez odpowiednie sEurby 
gminne.

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt-
ków oraz dóbr kultury wspóEczesnej

§6. Dla ochrony archeologicznego dziedzictwa 
kulturowego, podczas prac ziemnych związanych 
z zabudowaniem bądp zagospodarowaniem terenu 
ustala się obowiązek prowadzenia badaG archeolo-
gicznych, których zakres inwestor winien uzgodnić 
z odpowiednimi sEurbami ochrony zabytków przed 
uzyskaniem pozwolenia na budowę.

Wymagania wynikające z potrzeb ksztaEtowania 
przestrzeni publicznych

§7. Nie okre[la się terenów, dla których koniecz-
ne jest ustalenie wymagaG wynikających z potrzeb 
ksztaEtowania przestrzeni publicznych.

Parametry i wskapniki ksztaEtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu

§8. Dla teren MN ustala się:
1) rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny jedno-

rodzinny wolnostojący, do dwóch kondygnacji nad-
ziemnych w tym poddasze urytkowe, budynek go-
spodarczo-gararowy do jednej kondygnacji;

2) dopuszcza się podpiwniczenie budynku;
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3) dachy strome o kącie nachylenia poEaci dacho-
wych 30° ｠ 45°;

4) dopuszczenie lokalizacji budynku gospodarczo-
gararowego w formie wolnostojącej o maksymalnej 
powierzchni 60 m2;

5) maksymalną powierzchnię zabudowy ｠ 20% 
powierzchni dziaEki budowlanej;

6) minimalną powierzchnię terenu biologicznie 
czynną ｠ 50%;

7) maksymalną wysoko[ć budynku mieszkalnego 
｠ 9 m do kalenicy dachu,

8) maksymalną wysoko[ć budynku gararowego ｠ 
6 m do kalenicy dachu,

9) lokalizację 2 miejsc postojowych dla samocho-
dów osobowych na karde mieszkanie z uwzględnie-
niem miejsca gararowego.

Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegających ochronie, na podstawie 
przepisów odrębnych

§9. Nie okre[la się terenów lub obiektów podlegają-
cych ochronie ze względu na ich brak w granicach planu.

SzczegóEowe zasady i warunki scalania i podziaEu 
nieruchomo[ci

§10. 1. Nie okre[la się terenów, które wymaga-
ją scalania i podziaEu nieruchomo[ci w rozumieniu 
przepisów odrębnych.

2. Ustala się minimalną powierzchnię dziaEki bu-
dowlanej dla terenu MN w wielko[ci 1200 m2.

3. Zasady podziaEu na dziaEki budowlane nie doty-
czą wydzieleG geodezyjnych dla sieci technicznych i 
urządzeG infrastruktury technicznej.

Szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich urytkowaniu

§11. 1. Wykonanie zabudowy na terenie objętym 
planem nie more pogorszyć istniejących stosunków 
wodnych na dziaEkach sąsiednich.

2. Dla istniejącej elektroenergetycznego przyEącza 
napowietrznego nalery zachować strefę ochronną, 
zgodnie z przepisami odrębnymi.

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy syste-
mów komunikacji i infrastruktury technicznej

§12. 1. W zakresie systemów komunikacji ustala 
się obsEugę komunikacyjną terenu MN z drogi po-
wiatowej znajdującej się poza granicami planu;

2. W zakresie sieci wodociągowej ustala się za-
opatrzenie w wodę z istniejącego wodociągu w dro-
dze powiatowej na granicy terenu MN, na zasadach 
okre[lonych przez gestora sieci.

3. W zakresie sieci kanalizacyjnej ustala się:
1) odprowadzanie [cieków bytowych:
a) docelowo do sieci kanalizacji sanitarnej, na za-

sadach okre[lonych przez gestora sieci,
b) tymczasowo do szczelnych zbiorników bez-

odpEywowych, regularnie oprórnianych przez kon-
cesjonowanego przewopnika z wyworeniem do 
oczyszczalni [cieków,

2) zakazuje się stosowania przydomowych oczysz-
czalni [cieków;

3) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych 
z poEaci dachowych bezpo[rednio do gruntu;

4. W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się obsEu-
gę z projektowanej sieci gazowej.

5. W zakresie zaopatrzenia w ciepEo ustala się:
1) dopuszczenie zastosowania systemu ogrzewa-

nia gazowego ze zbiorników indywidualnych lub z 
projektowanej sieci gazowej, na warunkach okre[lo-
nych przez gestora sieci;

2) w przypadku zastosowania systemu ogrzewa-
nia olejowego dopuszczenie wykorzystania wyEącz-
nie olejów niskoemisyjnych;

3) dopuszczenie stosowania paliw staEych pod 
warunkiem stosowania wyEącznie kotEów niskoemi-
syjnych, z wyEączeniem paliw węglowych w nowo-
projektowanych budynkach;

4) dopuszczenie stosowania energii elektrycznej 
oraz odnawialnych pródeE energii.

6. W zakresie zasilania w energię elektryczną 
ustala się podEączenie do istniejącej sieci na zasa-
dzie przyEącza do budynków.

7. Dopuszcza się skablowanie istniejącej sieci 
energetycznej.

8. W zakresie gospodarki odpadami komunalnymi 
ustala się obowiązek gromadzenia segregowanych 
odpadów w pojemnikach na posesji. Dalszy sposób 
zagospodarowania odpadów powinien być zgodny z 
gminnym planem gospodarki odpadami oraz przepi-
sami odrębnymi.

Sposoby i terminy tymczasowego zagospodaro-
wania, urządzenia i urytkowania terenów

§13. Nie ustala się sposobów tymczasowego za-
gospodarowania, urządzenia i urytkowania terenów.

Stawki procentowe

§14. Ustala się stawkę sEurącą naliczeniu jednora-
zowych opEat, o jakich mowa w art.36 ust. 4 usta-
wy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym, w wysoko[ci 30 %.

RozdziaE III
Przepisy koGcowe

§15. Wykonanie uchwaEy powierza się Burmi-
strzowi Miasta i Gminy Murowana Go[lina.

§16. 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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ZaEącznik Nr 2
do uchwaEy Nr XXXIV/334/2009

Rady Miejskiej w Murowanej Go[linie
z dnia 26 papdziernika 2009 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZA-
GOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W MIEJSCOWOZCI MZCISZEWO DLA CZĘZCI DZIADKI O NR. 

EWID. 212/9

ZaEącznik Nr 3
do uchwaEy Nr XXXIV/334/2009

Rady Miejskiej w Murowanej Go[linie
z dnia 26 papdziernika 2009 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZ-
NEJ, KTÓRE NALEqĄ DO ZADAF WDASNYCH GMINY, ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA

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 2 czerwca 2009 r. do dnia 3 
lipca 2009 r.

Uwagi morna byEo skEadać do dnia 17 lipca 2009 
r.

W ustawowym terminie wniesiono 1 uwagę do 
projektu planu, uwzględnioną w caEo[ci przez Burmi-
strza Miasta i Gminy Murowana Go[lina, w związku 
z czym Rada Miejska w Murowanej Go[linie nie po-
dejmuje rozstrzygnięcia o sposobie ich rozpatrzenia, 
o którym mowa w art. 20 ust. 1 ww. ustawy o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Na obszarze objętym projektem miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego nie ma tere-
nów w których zapisane zostaEy inwestycje z za-

kresu infrastruktury technicznej nalerące do zadaG 
wEasnych gminy.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 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, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, 
Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 
116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 
175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 
poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 173 poz. 
1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 
1458; z 2009 r. Nr 52 poz. 420) oraz art. 30 ust. 6 
i art. 54 ust. 7 w związku z art. 91 d pkt 1 ustawy z 
dnia 26 stycznia 1982 r. ｠ Karta Nauczyciela (Dz.U. 
z 2006 r. Nr 97 poz. 674, Nr 170 poz. 1218, Nr 
220 poz. 1600; z 2007 r. Nr 17 poz. 95, Nr 80 poz. 
542, Nr 102 poz. 689, Nr 158 poz. 1103, Nr 176 
poz. 1238, Nr 191 poz. 1369, Nr 247 poz. 1821; 

z 2008 r. Nr 145 poz. 917, Nr 227 poz. 1505; z 
2009 r. Nr 1 poz. 1, Nr 56 poz. 458, Nr 97 poz. 
800) Rada Miejska w Jastrowiu uchwala, co nastę-
puje:

§1. W uchwale Nr 139/2008 Rady Miejskiej w 
Jastrowiu z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie 
ustalenia ｧRegulaminu okre[lającego wysoko[ć oraz 
szczegóEowe warunki przyznawania nauczycielom 
dodatków: za wysEugę lat, motywacyjnego, funk-
cyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych 
skEadników wynagrodzenia, a takre wysoko[ci, 
szczegóEowych zasad przyznawania i wypEacania 
dodatku mieszkaniowego nauczycielom w szkoEach, 
zespole szkóE samorządowych i przedszkolu pro-
wadzonych przez Gminę i Miasto Jastrowie na rok 
2009ｦ wprowadza się następujące zmiany:
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zmieniająca UchwaEę Nr 139/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie 
ustalenia ｧRegulaminu okre[lającego wysoko[ć oraz szczegóEowe warunki przyznawania nauczycie-

lom dodatków: za wysEugę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych 
skEadników wynagrodzenia, a takre wysoko[ci, szczegóEowych zasad przyznawania i wypEacania dodatku 

mieszkaniowego nauczycielom w szkoEach, zespole szkóE samorządowych i przedszkolu prowadzonych 
przez Gminę i Miasto Jastrowie na rok 2009ｦ


