
 

 

UCHWAŁA NR XIV/141/2015 

RADY MIEJSKIEJ W MUROWANEJ GOŚLINIE 

z dnia 15 grudnia 2015 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - rejon gimnazjum im. H. Cegielskiego 

w Murowanej Goślinie, gmina Murowana Goślina; 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015 r., 

poz. 1515) i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. 

Dz. U. z 2015 r. poz.199, poz. 443, poz. 774, poz. 1265, poz. 1435, poz. 1713, poz. 1777) Rada Miejska 

w Murowanej Goślinie uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - rejon gimnazjum 

im. H. Cegielskiego w Murowanej Goślinie, gmina Murowana Goślina, zwany dalej „planem”, stwierdzając iż 

nie narusza on ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Murowana Goślina, zatwierdzonej uchwałą Nr XXXIII/321/2009 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 

28 września 2009 roku ze zmianami. 

2. Załączniki do uchwały stanowią: 

1) część graficzna planu w skali 1:1000, zwana dalej „rysunkiem planu” – załącznik nr 1; 

2) rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu – 

załącznik nr 2; 

3) rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie o sposobie realizacji, zapisanych w planie 

inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich 

finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych – załącznik nr 3. 

3. Granice obszaru objętego planem określono na rysunku planu. 

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) budynku gospodarczo-garażowym – należy przez to rozumieć budynek gospodarczy z wydzieloną 

przestrzenią do celów garażowania pojazdów samochodowych; 

2) ciągu pieszo-jezdnym – rozumie się przez to pas terenu przeznaczony dla ruchu pieszych i pojazdów na 

zasadach obowiązujących w strefie zamieszkania; 

3) działce – należy przez to rozumieć działkę budowlaną w rozumieniu ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym; 

4) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię określającą najmniejszą odległość ściany 

budynku od linii rozgraniczającej tereny, przy czym linia ta nie dotyczy takich części i elementów 

budynków, jak: okapy, gzymsy, balkony, tarasy, wykusze, schody i pochylnie zewnętrzne; 

5) obowiązującej linii zabudowy – należy rozumieć przez to linię na której nakazuje się usytuowanie 

zewnętrznej ściany budynku na co najmniej 60% długości elewacji; 
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6) ogrodzeniu ażurowym – należy przez to rozumieć ogrodzenie, w którym udział powierzchni ażurowej 

wynosi nie mniej niż 70%; 

7) powierzchni całkowitej zabudowy – należy przez to rozumieć sumę powierzchni całkowitej kondygnacji 

nadziemnych wszystkich budynków na działce budowlanej; 

8) powierzchni zabudowy – należy przez to rozumieć powierzchnię wyznaczoną przez rzut pionowy 

zewnętrznych krawędzi budynku, za wyjątkiem ich części nie wystających ponad powierzchnię terenu oraz 

powierzchni elementów drugorzędnych takich jak schodów zewnętrznych, ramp zewnętrznych, daszków, 

markiz, występów dachowych, oświetlenia zewnętrznego, przy czym powierzchnię całkowitą zabudowy 

stanowi suma powierzchni zabudowy wszystkich budynków zlokalizowanych na terenie; 

9) przeważającej kalenicy budynku – należy przez to rozumieć nie mniej niż 60% długości głównej kalenicy 

budynku o symetrycznej geometrii dachów dwuspadowych, dachów wielospadowych; 

10) tablicy informacyjnej – należy przez to rozumieć element systemu informacji gminnej, oświatowej, 

turystycznej, przyrodniczej, edukacji ekologicznej i innej wymaganej przepisami odrębnymi; 

11) wskaźniku intensywności zabudowy – należy przez to rozumieć wskaźnik, który wyraża stosunek sumy 

powierzchni całkowitej wszystkich kondygnacji nadziemnych istniejących i projektowanych budynków do 

powierzchni całkowitej działki budowlanej. 

§ 3. Ustala się następujące przeznaczenie terenów: 

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone symbolami 1MN, 2MN, 3MN i 4MN; 

2) teren zieleni urządzonej, oznaczony symbolem ZP; 

3) teren drogi publicznej klasy lokalnej, oznaczony symbolem KD-L; 

4) teren drogi publicznej klasy dojazdowej, oznaczony symbolem KD-D; 

5) tereny publicznych ciągów pieszo-jezdnych, oznaczone symbolami 1KDx i 2KDx. 

§ 4. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się: 

1) zakaz lokalizacji: 

a) ogrodzeń pełnych i z betonowych elementów prefabrykowanych, od strony dróg publicznych, 

b) napowietrznych sieci infrastruktury technicznej, 

2) dopuszczenie lokalizacji: 

a) obiektów małej architektury, 

b) urządzeń budowlanych, 

c) tablic informacyjnych, 

d) sieci infrastruktury technicznej; 

3) lokalizację budynków w obszarze ograniczonym przez ustalone obowiązujące linie zabudowy 

i nieprzekraczalne linie zabudowy. 

§ 5. Ustala się następujące zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

1) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz 

przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, w rozumieniu przepisów 

odrębnych, z wyłączeniem inwestycji celu publicznego; 

2) nakaz zachowania, na terenach MN, dopuszczalnych poziomów hałasu wymaganych dla terenów 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zgodnie z przepisami odrębnymi. 

§ 6. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

nie podejmuje się ustaleń. 

§ 7. W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych, dopuszcza się 

wprowadzenie powierzchni biologicznie czynnej na wolnych od utwardzenia powierzchniach terenów dróg 

publicznych, z uwzględnieniem przebiegu projektowanych sieci infrastruktury technicznej. 
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§ 8. 1. Dla terenów 1MN, 2MN, 3MN i 4MN ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania 

zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 

1) rodzaj zabudowy: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca; 

2) na jednej działce możliwość lokalizacji wyłącznie jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolno 

stojącego oraz jednego budynku garażowego lub budynku gospodarczego lub gospodarczo-garażowego; 

3) dopuszczenie lokalizacji garażu w budynku mieszkalnym, zblokowanego z budynkiem mieszkalnym lub 

w formie wolno stojącej o powierzchni zabudowy nie większej niż 50 m
2
; 

4) dopuszczenie lokalizacji budynku gospodarczego, garażowego lub gospodarczo-garażowego w formie 

wolno stojącej o powierzchni zabudowy nie większej niż 50 m
2
; 

5) zakaz lokalizacji blaszanych budynków garażowych, gospodarczych i gospodarczo-garażowych; 

6) wskaźnik intensywności zabudowy od 0,01 do 0,6; 

7) maksymalną powierzchnię zabudowy – 30% powierzchni działki; 

8) minimalną powierzchnię terenu biologicznie czynnego – 45% powierzchni działki; 

9) posadowienie posadzki parteru budynków nie wyżej niż 0,5 m nad projektowanym poziomem terenu; 

10) dachy pochyłe dwuspadowe lub wielospadowe, symetryczne, o kącie nachylenia połaci dachowych od 25º 

do 40º; 

11) usytuowanie przeważającej kalenicy budynków mieszkalnych, zgodne z rysunkiem planu; 

12) dowolne usytuowanie kalenic garażowych, gospodarczych i gospodarczo-garażowych; 

13) wysokość budynków mieszkalnych: 

a) 2 kondygnacje nadziemne, 

b) nie więcej niż 9,0 m; 

14) wysokość budynków garażowych, gospodarczych i gospodarczo-garażowych: 

a) 1 kondygnacja nadziemna, 

b) nie więcej niż 6,0 m; 

15) zastosowanie materiałów elewacyjnych w kolorach pastelowych lub w kolorze naturalnym materiału 

ceramicznego, szarym i białym; 

16) zastosowanie dachówki ceramicznej, betonowej, bitumicznej lub materiału dachówkopodobnego 

w kolorze ceglasto-czerwonym, brązowym lub grafitowym; 

17) lokalizację miejsc postojowych dla samochodów osobowych w ilości minimum 2 miejsca na każdy lokal 

mieszkalny; 

18) minimalną powierzchnię nowo wydzielanych działek – 400m
2
. 

§ 9. Dla terenu ZP ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania terenu: 

1) zakaz lokalizacji budynków i tymczasowych obiektów budowlanych; 

2) dopuszczenie zagospodarowania zielenią urządzoną w powiązaniu z przyległymi działkami budowlanymi, 

przy czym powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza niż 60% powierzchni terenu; 

3) dopuszczenie lokalizacji dojść, dojazdów, miejsc postojowych i ścieżek rowerowych. 

§ 10. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami KD-L, KD-D, 1KDx i 2KDx, w zakresie 

zasad i wskaźników zagospodarowania terenu ustala się: 

1) lokalizację infrastruktury drogowej, zgodnie z przepisami odrębnymi; 

2) wspólną nawierzchnię dla ruchu kołowego i pieszego na terenach 1KDx i 2KDx; 

3) zakaz lokalizacji budynków. 
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§ 11. Nie ustala się granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, na 

podstawie przepisów odrębnych, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo 

powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych. 

§ 12. W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych planem 

nie podejmuje się ustaleń. 

§ 13. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, 

w tym zakazu zabudowy ustala się: 

1) nakaz zgłoszenia lokalizacji obiektów o wysokości równej lub większej niż 50,0 m n. p. t. do właściwego 

organu nadzoru nad lotnictwem wojskowym, przed uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę; 

2) nakaz zastosowania rozwiązań zamiennych w przypadku wystąpienia kolizji inwestycji z urządzeniami 

drenażu melioracyjnego. 

§ 14. Ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji 

i infrastruktury technicznej: 

1) w zakresie systemów komunikacji: 

a) lokalizację dróg publicznych: 

- klasy lokalnej na terenie KD-L, 

- klasy dojazdowej na terenie KD-D, 

b) lokalizację ciągów pieszo-jezdnych na terenach 1KDx i 2KDx, 

c) powiązanie dróg z zewnętrznym układem komunikacyjnym, 

d) obsługę komunikacyjną: 

- terenu 1MN z drogi publicznej klasy lokalnej KD-L, 

- terenów 2MN, 3MN i 4MN z drogi publicznej klasy dojazdowej KD-D, 

- terenu ZP z ulicy Stefana Żeromskiego, będącej poza obszarem opracowania planu; 

e) lokalizację stanowisk postojowych dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową, zgodnie 

z przepisami odrębnymi; 

2) w zakresie infrastruktury technicznej: 

a) dopuszczenie robót budowlanych w zakresie sieci i obiektów infrastruktury technicznej, w tym 

w szczególności sieci: wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, elektroenergetycznej, ciepłowniczej 

i telekomunikacyjnej, 

b) zachowanie istniejących sieci infrastruktury technicznej, z dopuszczeniem ich modernizacji 

i przebudowy, a także przełożenia, 

c) powiązanie sieci infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym oraz zapewnienie dostępu do sieci, 

d) zaopatrzenie w wodę pitną z sieci wodociągowej, 

e) nakaz zapewnienia przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożarów oraz 

dróg pożarowych, zgodnie z przepisami odrębnymi, 

f) odprowadzanie ścieków bytowych do sieci kanalizacji sanitarnej, 

g) zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych: 

- z terenów MN, do sieci kanalizacji deszczowej, a w przypadku braku możliwości przyłączenia do 

sieci, na własny teren nieutwardzony, do dołów chłonnych lub do zbiorników retencyjnych, zgodnie 

z przepisami odrębnymi, 

- z powierzchni dróg i ciągów komunikacyjnych poprzez zastosowanie urządzeń odwadniających oraz 

odprowadzających wodę, zgodnie z przepisami odrębnymi, 
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h) nakaz stosowania systemów grzewczych na paliwa charakteryzujące się niskimi wskaźnikami emisji 

z wykorzystaniem urządzeń o wysokim stopniu sprawności, a także dopuszczenie stosowania 

odnawialnych źródeł energii oraz pozyskiwania ciepła z sieci ciepłowniczej, 

i) zasilanie w energię elektryczną z istniejącej i projektowanej sieci elektroenergetycznej, 

j) gospodarkę odpadami zgodnie z przepisami odrębnymi. 

§ 15. Nie ustala się sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania 

terenów. 

§ 16. Ustala się stawkę służącą naliczeniu jednorazowych opłat, o jakich mowa w art. 36 ust. 4 ustawy 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 30% dla terenów objętych planem. 

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Murowana Goślina. 

§ 18. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego. 

Przewodniczący  

(-) Konrad Strykowski 
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