
Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 195 ｠ 21269 ｠ Poz. 3596

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 2002 r. ze zmianami) 
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, ze zmianami) 
Rada Miejska w Murowanej Go[linie uchwala, co 
następuje:

DZIAD I
Przepisy ustaleG ogólnych

§1. 1. Stwierdza się zgodno[ć planu z ustalenia-
mi Studium uwarunkowaG i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego gminy Murowana Go[lina, 
zatwierdzonym uchwaEą nr XXXIII/321/2009 Rady 
Miejskiej w Murowanej Go[linie z dnia 28.09.2009 
r. ｠ wyrys ze studium na rysunku planu.

2. Uchwala się ｧMiejscowy plan zagospodarowa-
nia przestrzennego w M[ciszewie dla dziaEek o nr 
ewid.: 117/5, 98/1 i czę[ci dziaEki nr ewid.: 98/3ｦ, 
zwany dalej planem.

§2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzen-
nego, o którym mowa w §1, skEada się z ustaleG 
będących tre[cią niniejszej uchwaEy oraz:

1)  rysunku planu, w skali 1:1000, będącego za-
Eącznikiem nr 1 do niniejszej uchwaEy;

2)  rozstrzygnięcia Rady Miejskiej w Murowanej 
Go[linie o sposobie rozpatrzenia uwag do projek-
tu planu, będącego zaEącznikiem nr 2 do niniejszej 
uchwaEy;

3)  rozstrzygnięcia Rady Miejskiej w Murowanej 
Go[linie o sposobie realizacji zapisanych w planie 
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, któ-
re nalerą do zadaG wEasnych gminy oraz o zasadach 
ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach 
publicznych, będącego zaEącznikiem nr 3 do niniej-
szej uchwaEy.

§3. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej 
uchwaEy jest mowa o:

1)  terenie ｠ nalery przez to rozumieć obszar o 
okre[lonym rodzaju przeznaczenia, wyznaczony na 
rysunku planu liniami rozgraniczającymi;

2)  powierzchni zabudowy nalery przez to rozu-
mieć powierzchnię terenu wyznaczoną przez rzut 
pionowy zewnętrznych krawędzi budynku w stanie 
wykoGczonym;

3)  nieprzekraczalnej linii zabudowy ｠ nalery przez 
to rozumieć linię wyznaczającą najmniejszą dopusz-

czalną odlegEo[ć sytuowania skrajnej [ciany budyn-
ku lub jej najbardziej wysuniętego elementu od linii 
rozgraniczającej drogi, rowu lub innego obiektu lub 
elementu liniowego, w stosunku do którego linia ta 
zostaEa okre[lona.

§4. Podstawą opracowania miejscowego planu 
jest uchwaEa Nr XXXI/303/2009 Rady Miejskiej w 
Murowanej Go[linie z dnia 29 czerwca 2009 r. w 
sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego w M[ci-
szewie dla dziaEek o nr ewid.: 117/5, 98/1 i czę[ci 
dziaEki nr ewid.: 98/3.

§5. Granice obszaru objętego planem przedsta-
wiono na rysunku planu, o którym mowa w §2, i 
stanowią one granice uchwalenia planu.

DZIAD II
Ustalenia szczegóEowe

RozdziaE I
Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające 

tereny o rórnym przeznaczeniu lub rórnych zasa-
dach zagospodarowania

§6. Na obszarze planu ustala się przeznaczenie:
1)  teren usEug sportu i rekreacji, oznaczony na 

rysunku planu symbolem US;
2)  teren drogi wewnętrznej, oznaczony na rysun-

ku planu symbolem KDW.

§7. Linią ciągEą oznaczono na rysunku planu linię 
rozgraniczającą tereny o rórnym przeznaczeniu lub 
rórnych zasadach zagospodarowania, okre[lone w 
niniejszej uchwale.

RozdziaE II
Zasady ochrony i ksztaEtowania Eadu przestrzen-

nego

§8. W zakresie zasad ochrony i ksztaEtowania Eadu 
przestrzennego ustala się zakaz budowy ogrodzeG z 
betonowych elementów prefabrykowanych i w for-
mie litego muru.

RozdziaE III
Zasady ochrony [rodowiska, przyrody i krajobra-

zu kulturowego

§9. W zakresie zasad ochrony [rodowiska, przyro-
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dy i krajobrazu kulturowego ustala się:
1) wyposarenie dziaEki w miejsca do tymczasowe-

go, selektywnego gromadzenia odpadów, zgodnie z 
obowiązującym gminnym planem gospodarki odpa-
dami i przepisami odrębnymi w tym zakresie;

2) dostosowanie posadowienia budynków do 
uksztaEtowania terenu z morliwo[cią zmian deniwe-
lacji terenu dziaEki w obrębie bryEy budynku, wjaz-
dów do obiektów budowlanych oraz zjazdów na 
drogi;

3) nakaz zagospodarowania mas ziemnych po-
chodzących z wykopów, a speEniających standardy 
jako[ci gleby lub ziemi, na dziaEce inwestorskiej po-
przez wykorzystanie ich do ksztaEtowania terenów 
zieleni towarzyszącej inwestycjom, z dopuszcze-
niem usuwania ich takre poza obszar planu, zgodnie 
z przepisami odrębnymi;

4)  na terenie US, dopuszczalne poziomy haEasu, 
jak dla terenów rekreacyjno ｠ wypoczynkowych 
poza miastem, okre[lone w przepisach odrębnych.

RozdziaE IV
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt-

ków oraz dóbr kultury wspóEczesnej

§10. 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 uzgodnionym pozwoleniem 
Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Za-
bytków w Poznaniu, przed wydaniem decyzji o po-
zwoleniu na budowę.

RozdziaE V
Wymagania wynikające z potrzeb ksztaEtowania 

przestrzeni publicznej

§11. Nie ustala się wymagaG wynikających z po-
trzeb ksztaEtowania przestrzeni publicznej.

RozdziaE VI
Parametry i wskapniki ksztaEtowania zabudowy 

oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudo-
wy, gabaryty obiektów i wskapniki intensywno[ci 

zabudowy

§12. 1. Dla terenu usEug sportu i rekreacji, ozna-
czonym symbolem US, ustala się:

1)  lokalizację zabudowy w obszarach wyznaczo-
nych nieprzekraczalnymi liniami zabudowy, zgodnie 
z rysunkiem planu;

2)  obiekty rekreacyjno-sportowe, w tym budynek 
stajni i hali rozpręralni, związane z prowadzeniem 
szkóEki jepdzieckiej i hipoterapii, zabudowę mieszka-
niowo-pensjonatową, boiska do gier maEych, budyn-
ki gospodarcze, budynki gararowe, elementy maEej 
architektury oraz sieci infrastruktury technicznej i 
komunikacji wewnętrznej,

3)  zachowanie istniejącego zbiornika wodnego, z 

dopuszczeniem realizacji urządzonego Eowiska spor-
towego oraz zbiornika przeciwporarowego, zgodnie 
z przepisami odrębnymi;

4)  wysoko[ć zabudowy do III-ch kondygnacji nad-
ziemnych, w tym poddasze urytkowe, nie więcej 
nir 11,5 m od poziomu terenu przed gEównym wej-
[ciem do budynku do najwyrszego elementu dachu;

5)  poziom posadzki parteru budynku mieszkal-
no-pensjonatowego nie wyrszy nir 1,0 m nad po-
wierzchnię terenu przed gEównym wej[ciem do bu-
dynku;

6)  dopuszczenie podpiwniczenia budynków, jereli 
pozwalają na to warunki gruntowo-wodne;

7)  dla gEównych poEaci dachowych dachy strome 
｠ dwu lub wielospadowe o kącie nachylenia od 25o 
do 45o;

8)  pokrycie z dachówki lub materiaEów dachów-
ko-podobnych;

9)  dopuszczenie realizacji wystawek, wykuszy 
oraz lukarn w projektowanej zabudowie;

10)  poziom posadzki parteru pozostaEych budyn-
ków nie wyrszy nir 0,4 m nad powierzchnię terenu 
przed gEównym wej[ciem lub wjazdem do budynku;

11)  powierzchnię zabudowy nie większą nir 10% 
powierzchni dziaEki;

12)  powierzchnię terenu biologicznie czynną nie 
mniejszą nir 80% powierzchni dziaEki;

13)  przystosowanie projektowanej zabudowy do 
potrzeb osób niepeEnosprawnych, zgodnie z przepi-
sami odrębnymi;

14)  dopuszczenie realizacji obiektów malej archi-
tektury, boisk do gier maEych oraz miejsc postojo-
wych, poza obszarami wyznaczonymi nieprzekra-
czalnymi liniami zabudowy;

15)  nakaz zapewnienia minimum 20 miejsc po-
stojowych dla samochodów do 3,5 tony oraz 5 
miejsc postojowych dla samochodów związanych 
z obsEugą i funkcjonowaniem terenu usEug sportu i 
rekreacji;

16)  dopuszczenie lokalizacji stacji transformato-
rowej sEupowej lub kontenerowej, poza granicami 
zasięgu wód powodziowych;

17)  minimalną powierzchnię dziaEki budowlanej 
1,0 ha z wyjątkiem wydzielenia dziaEek pod obiekty 
infrastruktury technicznej;

18)  wykonanie badaG geotechnicznych warun-
ków posadowienia obiektów budowlanych zgodnie 
z przepisami odrębnymi, przed przystąpieniem do 
realizacji inwestycji, poniewar teren dziaEki nr 117/5 
jest terenem zrekultywowanym po zakoGczonej eks-
ploatacji kruszywa naturalnego;

2. Dla terenu drogi wewnętrznej KDW, ustala się 
następujące zasady zagospodarowania:

1)  klasę dojazdową;
2)  utwardzenie nawierzchni drogi z kostki bruko-

wej lub stosowanie nawierzchni rozbieralnych;
3)  zakaz wyznaczania miejsc postojowych.

RozdziaE VII
Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegających ochronie, ustalonych na 



Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 195 Poz. 3596｠ 21271 ｠

podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów 
górniczych, a takre nararonych na niebezpieczeG-
stwo powodzi oraz zagroronych osuwaniem się 

mas ziemnych.

§13. 1. W obszarze czę[ci dziaEki prowadzono 
eksploatację kruszywa naturalnego, po której za-
koGczeniu przeprowadzono prace rekultywacyjne, 
w związku z tym nalery uwzględnić uwarunkowa-
nia gruntowe, szczególnie w zakresie stabilno[ci 
gruntu, przy lokalizacji zabudowy i posadowieniu 
budynków z uwzględnieniem §12, pkt 18, niniejszej 
uchwaEy.

2. Dla czę[ci dziaEki znajdującej się w obszarze 
bezpo[redniego zagrorenia powodzią ustala się za-
chowanie przepisów odrębnych.

RozdziaE VIII
SzczegóEowe zasady i warunki scalania i podziaEu 

nieruchomo[ci objętych planem miejscowym

§14. W planie nie okre[la się terenów wymaga-
jących wszczęcia procedury scalania i podziaEu nie-
ruchomo[ci w rozumieniu przepisów odrębnych i 
szczegóEowych zasad i warunków scalania i podzia-
Eu nieruchomo[ci.

RozdziaE IX
Szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich urytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy

§15. Ustala się zachowanie szczególnych warun-
ków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia 
w ich urytkowaniu w tym zakaz zabudowy, zgodnie 
z §13.

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

§16. 1. Do obsEugi komunikacyjnej terenu US 
ustala się drogę wewnętrzną KDW.

2. Na terenie drogi KDW ustala się:
1)  dopuszczenie lokalizacji dodatkowych, innych 

nir ustalone planem, elementów ukEadu komunika-
cyjnego, zgodnie z przepisami odrębnymi;

2)  dopuszczenie lokalizacji sieci infrastruktury 
technicznej.

3. Ustala się zasady wEączenia zjazdu na drogę 
poza obszarem planu z zachowaniem przepisów od-
rębnych.

§17. Ustala się podEączenie budynków i obiektów 
do istniejącej i projektowanej infrastruktury tech-
nicznej, na zasadach okre[lonych w przepisach od-
rębnych z zachowaniem następujących ustaleG, w 
tym:

1)  w zakresie zaopatrzenia w wodę, w tym do 
celów przeciwporarowych, ustala się korzystanie z 
istniejącej i projektowanej sieci wodociągowej; do-

puszcza się do czasu realizacji sieci wodociągowej 
korzystanie z wEasnych ujęć wody zlokalizowanych 
w obszarze dziaEki;

2)  w zakresie odprowadzania [cieków bytowych, 
ustala się docelowe odprowadzanie [cieków byto-
wych do oczyszczalni [cieków za pomocą kanali-
zacji sanitarnej; dopuszcza się do czasu realizacji 
kanalizacji sanitarnej stosowanie szczelnych zbiorni-
ków bezodpEywowych zlokalizowanych w obszarze 
dziaEki i wywóz [cieków przez koncesjonowanego 
przewopnika do oczyszczalni [cieków;

3) w zakresie zagospodarowania wód opadowych 
i roztopowych ustala się ich zagospodarowanie w 
obszarze dziaEki, zgodnie z obowiązującymi przepi-
sami;

4) w zakresie zasilania w energię elektryczną 
ustala się zasilanie z istniejących i projektowanych 
urządzeG elektroenergetycznych; dopuszcza się lo-
kalizację stacji transformatorowej sEupowej lub kon-
tenerowej w obszarze dziaEki, na warunkach uzy-
skanych od wEa[ciciela sieci elektroenergetycznej;

5)  w zakresie zaopatrzenia w ciepEo ustala się 
stosowanie pródeE energii o ograniczonej emisji; do-
puszcza się wykorzystanie niekonwencjonalnych i 
odnawialnych pródeE energii;

6)  w zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się do-
celowe podEączenie do sieci gazowej; dopuszcza się 
lokalizację zbiornikowych instalacji na gaz pEynny i 
olej opaEowy.

RozdziaE XI
Sposób i termin tymczasowego zagospodarowa-

nia, urządzania i urytkowania terenów

§18. Nie ustala sposobu i terminu tymczasowego 
zagospodarowania, urządzania i urytkowania tere-
nów.

RozdziaE XII
Stawki procentowe, na podstawie których ustala 

się opEatę, o której mowa w art. 36, ust. 4

§19. Ustala się stawkę procentową, sEurącą nali-
czeniu jednorazowej opEaty od wzrostu warto[ci nie-
ruchomo[ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
w wysoko[ci 30%.

DZIAD III
Przepisy koGcowe

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

§21. UchwaEa wchodzi w rycie 30 dni od dnia 
ogEoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
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 23 lutego 2010 r. do dnia 23 
marca 2010 r.

Uwagi morna byEo skEadać do dnia 8 kwietnia 
2010 r.

W ustawowym terminie nie wniesiono radnych 
uwag do projektu planu, w związku z czym Rada 
Miejska w Murowanej Go[linie nie podejmuje roz-
strzygnięcia o sposobie ich rozpatrzenia, 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 inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
nalerących do zadaG 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. Realizowane będzie uzbrojenie terenu zgodnie 
z przepisami prawa materialnego i finansowego w 
tym zakresie.

2. Realizacja inwestycji przebiegać będzie zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, w tym m.in. ustawą 
prawo budowlane, samorządzie gminnym, gospo-
darce komunalnej i o ochronie [rodowiska.

3. Wydatki na poszczególne zadania realizacji 
uzbrojenia terenu będą wymagaEy zabezpieczenia 
[rodków finansowych w budrecie gminy pochodzą-
cych z dochodów wEasnych gminy i innych pródeE.

4. Podstawę przyjęcia do realizacji zadaG okre[lo-
nych w miejscowym planie zagospodarowania prze-
strzennego, które nalerą do zadaG wEasnych gminy, 
stanowić będą zapisy Wieloletniego Planu Inwesty-
cyjnego Miasta i Gminy Murowana Go[lina.

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

6. 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) wspóEfinansowanie [rodkami zewnętrznymi, 

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

ZADĄCZNIK NR 2
do uchwaEy Nr XL/384/2010

Rady Miejskiej w Murowanej Go[linie
z dnia 26 kwietnia 2010 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGO-
SPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W MZCISZEWIE DLA DZIADEK O NR EWID.: 117/5, 98/1 I CZĘZCI 

DZIADKI NR EWID.: 98/3

ZADĄCZNIK NR 3
do uchwaEy Nr XL/384/2010

Rady Miejskiej w Murowanej Go[linie
z dnia 26 kwietnia 2010 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODA-
ROWANIA PRZESTRZENNEGO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W 
MZCISZEWIE DLA DZIADEK O NR EWID.: 117/5, 98/1 I CZĘZCI DZIADKI NR EWID.: 98/3 INWESTYCJI 

Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEqĄ DO ZADAF WDASNYCH GMINY, ORAZ 
ZASADACH ICH FINANSOWANIA


