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Na podstawie art. 20 ust. 1, ustawy z 27 marca 
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z pópn. zm.), 
art. 18 ust. 2 pkt. 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 
142 poz. 1591 z pópn. zm.), Rada Miejska w Muro-
wanej Go[linie uchwala, co następuje: 

§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 zagospodarowania 
przestrzennego w rejonie ulic: RogoziGskiej, Szklar-
skiej i Stolarskiej w Przebędowie ｠ czę[ć ｧB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 projektu pla-
nu, będącego zaEącznikiem nr 2 do niniejszej uchwa-
Ey;

3) rozstrzygnięcia Rady Miejskiej w Murowanej 
Go[linie o sposobie realizacji zapisanych w planie in-
westycji z zakresu infrastruktury technicznej, które 
nalerą do zadaG wEasnych gminy oraz o zasadach ich 
finansowania, zgodnie z przepisami o finansach pu-
blicznych, będącego zaEącznikiem nr 3 do niniejszej 
uchwaEy.

§3. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwa-
Ey jest mowa o:

1) dziaEce budowlanej ｠ nalery przez to rozumieć 
dziaEkę budowlaną w rozumieniu ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym;

2) terenie ｠ nalery przez to rozumieć obszar o okre-
[lonym rodzaju przeznaczenia podstawowego, wy-
znaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi;

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

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

czalną odlegEo[ć sytuowania skrajnej [ciany budynku 
od linii rozgraniczającej drogi, rowu lub innego obiek-
tu lub elementu liniowego, w stosunku do którego 
linia ta zostaEa okre[lona;

5) reklamie ｠ nalery przez to rozumieć no[nik in-
formacji wizualnej w jakiejkolwiek materialnej formie 
wraz z elementami konstrukcyjnymi i zamocowania-
mi, nie będący szyldem, tablicą informacyjną lub zna-
kiem w rozumieniu przepisów o znakach i sygnaEach 
drogowych;

6) szyldzie ｠ nalery przez to rozumieć oznaczenie 
jednostki organizacyjnej lub przedsiębiorcy, ich sie-
dzib lub miejsc wykonywania dziaEalno[ci;

7) tablicy informacyjnej ｠ nalery przez to rozumieć 
element systemu informacji gminnej, turystycznej, 
przyrodniczej lub edukacji ekologicznej oraz tablicę z 
oznaczeniem sieci infrastruktury technicznej.

§4. Granice obszaru objętego planem przedstawio-
no na rysunku planu, o którym mowa w §2, i stano-
wią one granice uchwalenia planu.

§5. W zakresie przeznaczenia terenów oraz linii 
rozgraniczających tereny o rórnym przeznaczeniu lub 
rórnych zasadach zagospodarowania ustala się:

1) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 
i zabudowy usEugowej, oznaczone na rysunku planu 
symbolem 1MW/U i 2MW/U;

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

3) tereny dróg publicznych klasy lokalnej, oznaczo-
ne na rysunku planu symbolem 1KDL i 2KDL;

4) tereny dróg publicznych klasy dojazdowej, ozna-
czone na rysunku planu symbolem 1KDD i 2KDD;

5) teren urządzeG elektroenergetycznych, oznaczo-
ny na rysunku planu symbolem E.

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

1) zakaz budowy ogrodzeG z betonowych elemen-
tów prefabrykowanych;

2) zakaz lokalizacji wolnostojących urządzeG rekla-
mowych o powierzchni powyrej 4,0 m2 w obszarze 
terenu 1MW/U i 2MW/U;

3) zakaz lokalizacji reklam i szyldów w obszarze 
pasa drogowego dróg publicznych;

4) morliwo[ć sytuowania reklam w wiatach przy-
stankowych;

5) morliwo[ć sytuowania obiektów maEej architek-
tury i tablic informacyjnych.
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§7. W zakresie zasad ochrony [rodowiska, przyro-
dy i krajobrazu kulturowego ustala się:

1) wyposarenie dziaEek w miejsca i pojemniki do 
tymczasowego, selektywnego gromadzenia odpa-
dów i dalsze zagospodarowanie odpadów, zgodnie 
z obowiązującym gminnym planem gospodarki odpa-
dami i przepisami odrębnymi w tym zakresie;

2) nakaz zagospodarowania mas ziemnych pocho-
dzących z wykopów, a speEniających standardy ja-
ko[ci gleby lub ziemi, na dziaEce budowlanej poprzez 
wykorzystanie ich do ksztaEtowania zieleni towarzy-
szącej inwestycjom, z dopuszczeniem usuwania ich 
poza obszar planu, zgodnie z przepisami odrębnymi;

3) na terenach zabudowy mieszkaniowej wieloro-
dzinnej z usEugami, dopuszczalne poziomy haEasu jak 
dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 
i zamieszkania zbiorowego oraz terenów mieszkanio-
wo-usEugowych, okre[lone w przepisach odrębnych;

4) na terenie zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej z usEugami, dopuszczalne poziomy haEasu 
jak dla terenów zabudowy mieszkaniowo-usEugowej, 
okre[lone w przepisach odrębnych;

5) zachowanie drzew pomnikowych rosnących 
wzdEur dróg publicznych 1KDL, 1KDD oraz na tere-
nie 1MW/U.

§8. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kultu-
rowego i zabytków oraz dóbr kultury wspóEczesnej 
ustala się obowiązek prowadzenia badaG archeolo-
gicznych, dla ochrony archeologicznego dziedzictwa 
kulturowego, podczas prac ziemnych związanych 
z zabudowaniem bądp zagospodarowaniem terenu, 
zakres których inwestor winien uzgodnić z Wielko-
polskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w 
Poznaniu, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę.

§9. W zakresie wymagaG wynikających z potrzeb 
ksztaEtowania przestrzeni publicznych ustala się za-
gospodarowanie terenów dróg publicznych zgodnie 
z pozostaEymi ustaleniami planu oraz przepisami od-
rębnymi.

§10. 1. W zakresie parametrów i wskapników 
ksztaEtowania zabudowy oraz zagospodarowania te-
renu, w tym linii zabudowy, gabarytów obiektów i 
wskapników intensywno[ci zabudowy dla terenów 
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zabudo-
wy usEugowej, oznaczonych symbolami 1MW/U, 
2MW/U ustala się:

1) lokalizację zabudowy mieszkaniowej wieloro-
dzinnej, zabudowy mieszkalno-usEugowej oraz zabu-
dowy usEugowej;

2) dopuszczenie realizacji boisk do gier maEych, bu-
dynków gararowych, oraz sieci infrastruktury tech-
nicznej i komunikacji wewnętrznej;

3) lokalizację zabudowy w obszarach wyznaczo-
nych nieprzekraczalnymi liniami zabudowy;

4) dopuszczenie sytuowania przed wyznaczonymi 
liniami zabudowy schodów zewnętrznych, balkonów 

i wykuszy o gEęboko[ci nieprzekraczającej 1,2 m od 
lica [ciany budynku;

5) minimalną powierzchnię dziaEki ｠ 300,0 m2 z 
wyEączeniem dziaEek przeznaczonych pod infrastruk-
turę techniczną;

6) wysoko[ć zabudowy mieszkaniowej wieloro-
dzinnej, zabudowy mieszkalno-usEugowej oraz zabu-
dowy usEugowej:

a) w przypadku dachu stromego do 3 kondygnacji 
nadziemnych, w tym poddasze urytkowe; maksy-
malna wysoko[ć budynków 11,5 m,

b) w przypadku dachu pEaskiego do 3 kondygna-
cji nadziemnych; maksymalna wysoko[ć budynków 
10,5 m,

7) wysoko[ć zabudowy gararowej ｠ 1 kondygna-
cja nadziemna; maksymalna wysoko[ć budynku 6,0 
m;

8) dopuszczenie dachów pEaskich i stromych lub 
kombinacji dachów pEaskich i stromych o kącie na-
chylenia gEównych poEaci dachowych od 25o do 45o;

9) pokrycie z dachówki, materiaEów bitumicznych 
｠ papy termozgrzewalnej, gontów bitumicznych, bla-
chy, blachodachówki lub materiaEów dachówko-po-
dobnych;

10) dopuszczenie realizacji wystawek w projek-
towanej zabudowie oraz lukarn w poEaciach dacho-
wych o kątach zblironych do kątów wyznaczonych 
dla gEównych poEaci dachowych;

11) dopuszczenie kondygnacji podziemnych;
12) poziom posadzki parteru budynków mieszkal-

nych nie wyrszy nir 1,0 m nad powierzchnię terenu 
przed gEównym wej[ciem do budynku;

13) poziom posadzki parteru budynków usEugo-
wych nie wyrszy nir 0,6 m nad powierzchnię terenu 
przed gEównym wej[ciem do budynku;

14) powierzchnię zabudowy nie większą nir 40% 
powierzchni dziaEki budowlanej;

15) powierzchnię terenu biologicznie czynną nie 
mniejszą nir 45% powierzchni dziaEki budowlanej;

16) wyznaczenie dróg wewnętrznych wedEug po-
trzeb inwestora, dla których nie ustala się nieprzekra-
czalnych linii zabudowy od granic dziaEek wyznaczo-
nych dla realizacji dróg wewnętrznych;

17) dopuszczenie lokalizacji obiektów maEej ar-
chitektury, obiektów infrastruktury technicznej oraz 
miejsc parkingowych poza nieprzekraczalnymi liniami 
zabudowy;

18) nakaz zapewnienia minimum 1,5 miejsca par-
kingowego dla samochodów osobowych dla jednego 
lokalu mieszkalnego, wliczając miejsca postojowe w 
gararach;

19) w przypadku prowadzenia dziaEalno[ci usEugo-
wej w obszarze dziaEki nalery zapewnić minimum 3 
stanowiska postojowe na karde 100 m2 powierzchni 
urytkowej związanej z prowadzoną dziaEalno[cią;

20) w przypadku realizacji zabudowy mieszkanio-
wej wielorodzinnej wyznaczenie i urządzenie placu 
zabaw dla dzieci oraz miejsc rekreacyjnych dostęp-
nych dla osób starszych i niepeEnosprawnych, zgod-
nie z obowiązującymi przepisami;
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21) przystosowanie projektowanej zabudowy do 
potrzeb osób niepeEnosprawnych, zgodnie z obowią-
zującymi przepisami;

22) dopuszczenie skablowania i przeEorenia istnie-
jącej napowietrznej linii elektroenergetycznej [rednie-
go napięcia, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. W zakresie parametrów i wskapników ksztaEto-
wania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w 
tym linii zabudowy, gabarytów obiektów i wskapni-
ków intensywno[ci zabudowy dla terenu zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy usEugowej, 
oznaczonym symbolem MN/U, ustala się:

1) lokalizację zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej, zabudowy mieszkalno-usEugowej oraz zabu-
dowy usEugowej;

2) dopuszczenie lokalizacji budynków gararowych, 
obiektów maEej architektury oraz sieci infrastruktury 
technicznej i komunikacji wewnętrznej;

3) lokalizację zabudowy w obszarach wyznaczo-
nych nieprzekraczalnymi liniami zabudowy;

4) dopuszczenie sytuowania przed wyznaczonymi 
liniami zabudowy schodów zewnętrznych, balkonów 
i wykuszy o gEęboko[ci nieprzekraczającej 1,2 m od 
lica [ciany budynku;

5) wysoko[ć zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej, zabudowy mieszkalno-usEugowej i zabu-
dowy usEugowej ｠ do 2 kondygnacji nadziemnych; 
maksymalna wysoko[ć budynku 8,5 m;

6) dopuszczenie kondygnacji podziemnej;
7) wysoko[ć zabudowy gararowej ｠ 1 kondygna-

cja nadziemna; maksymalna wysoko[ć budynku 6,0 
m;

8) poziom posadzki parteru budynków mieszkal-
nych nie wyrszy nir 1,0 m nad powierzchnię terenu 
przed gEównym wej[ciem do budynku;

9) poziom posadzki parteru budynków usEugowych 
nie wyrszy nir 0,6 m nad powierzchnię terenu przed 
gEównym wej[ciem do budynku;

10) dopuszczenie podpiwniczenia budynku miesz-
kalnego i usEugowego jereli pozwalają na to warunki 
gruntowo-wodne;

11) dopuszczenie dachów pEaskich i stromych lub 
kombinacji dachów pEaskich i stromych o kącie na-
chylenia gEównych poEaci dachowych od 25o do 45o;

12) pokrycie z dachówki, materiaEów bitumicznych 
｠ papy termozgrzewalnej, gontów bitumicznych, bla-
chy, blachodachówki lub materiaEów dachówko-po-
dobnych;

13) dopuszczenie realizacji wystawek w projek-
towanej zabudowie oraz lukarn w poEaciach dacho-
wych o kątach zblironych do kątów wyznaczonych 
dla gEównych poEaci dachowych;

14) powierzchnię zabudowy nie większą nir 35% 
powierzchni dziaEki budowlanej;

15) powierzchnię terenu biologicznie czynną nie 
mniejszą nić 55% powierzchni dziaEki budowlanej;

16) nieprzekraczalną linię zabudowy od drogi pu-
blicznej klasy dojazdowej 1KDD, w odlegEo[ci 6,0 m 
od linii rozgraniczającej drogi;

17) nieprzekraczalne linie zabudowy od terenu 

urządzeG elektroenergetycznych E, w odlegEo[ci 5,0 
m, od linii rozgraniczających;

18) dopuszczenie realizacji obiektów maEej archi-
tektury, obiektów infrastruktury technicznej oraz 
miejsc parkingowych poza nieprzekraczalnymi liniami 
zabudowy;

19) nakaz zapewnienia minimum 2 miejsc parkin-
gowych dla samochodów osobowych w obszarze 
dziaEki, wliczając miejsca postojowe w gararach;

20) w przypadku prowadzenia dziaEalno[ci usEugo-
wej w obszarze dziaEki nalery zapewnić dodatkowo 
minimum 3 stanowiska postojowe na karde 100 m2 
powierzchni urytkowej związanej z prowadzoną dzia-
Ealno[cią;

21) przeprowadzenie badaG geotechnicznych wa-
runków posadowienia obiektów budowlanych zgod-
nie z przepisami odrębnymi dla lokalizacji podpiwni-
czenia budynków.

3. Dla terenów dróg publicznych 1KDL, 2KDL, 
ustala się następujące zasady zagospodarowania:

1) klasę lokalną;
2) lokalizację sieci infrastruktury technicznej;
3) stosowanie parametrów jezdni, chodników, 

[cierek rowerowych i innych elementów infrastruk-
tury komunikacyjnej zgodnie z przepisami odrębnymi;

4) dopuszczenie usytuowania przystanków autobu-
sowych w granicach pasa drogowego oraz obiektów 
i urządzeG związanych z obsEugą ruchu pasarerów w 
przypadku wyznaczenia trasy komunikacji zbiorowej;

5) dopuszczenie lokalizacji miejsc postojowych pod 
warunkiem zapewnienia przej[cia i przejazdu;

6) realizację zieleni urządzonej jako zieleni niskiej, 
[redniej i wysokiej, przy zachowaniu odpowiedniego 
doboru drzew, krzewów i ro[lin z uwzględnieniem lo-
kalnych warunków glebowych.

4. Dla terenu dróg publicznych 1KDD, 2KDD, usta-
la się następujące zasady zagospodarowania:

1) klasę dojazdową;
2) lokalizację sieci infrastruktury technicznej;
3) lokalizację [cierki rowerowej;
4) stosowanie parametrów jezdni, chodników, 

[cierek rowerowych i innych elementów infrastruk-
tury komunikacyjnej zgodnie z przepisami odrębnymi.

5. Dla terenu urządzeG elektroenergetycznych E, 
ustala się zachowanie istniejących urządzeG elektro-
energetycznych ｠ stacji transformatorowej, z morli-
wo[cią jej przebudowy i rozbudowy lub zamianę na 
stację transformatorową maEogabarytową.

§11. Nie ustala się granic i sposobów zagospoda-
rowania terenów lub obiektów podlegających ochro-
nie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, 
w tym terenów górniczych, a takre nararonych na 
niebezpieczeGstwo powodzi oraz zagroronych osu-
waniem się mas ziemnych.

§12. W zakresie szczegóEowych zasad i warunków 
scalania i podziaEu nieruchomo[ci objętych planem 
nie podejmuje się ustaleG.
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§13. W zakresie szczególnych warunków zagospo-
darowania terenów oraz ograniczeG w ich urytkowa-
niu, w tym zakazu zabudowy ustala się:

1) zakaz realizacji zabudowy przeznaczonej na sta-
Ey pobyt ludzi w graniach pasa technologicznego od 
linii elektroenergetycznej [redniego napięcia 15kV;

2) w przypadku skablowania linii elektroenerge-
tycznej [redniego napięcia 15 kV, strefa wolna od za-
budowy przeznaczonej na staEy pobyt ludzi oraz pas 
technologiczny od linii elektroenergetycznej przestaje 
obowiązywać.

§14. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i 
budowy systemów komunikacji i infrastruktury tech-
nicznej ustala się:

1) obsEugę komunikacyjną terenów z dróg publicz-
nych klasy lokalnej 1KDL, 2KDL oraz dróg publicz-
nych klasy dojazdowej 1KDD i 2KDD, poEączonych z 
zewnętrznym, istniejącym ukEadem komunikacyjnym 
dróg publicznych, znajdującym się poza granicami 
obszaru objętego planem;

2) wyznacza się do obsEugi komunikacyjnej terenu 
następujące drogi publiczne:

a) lokalne, oznaczone symbolem 1KDL, 2KDL,
b) dojazdowe, oznaczane symbolem 1KDD, 2KDD,
3) dopuszczenie obsEugi komunikacyjnej terenu z 

dróg wewnętrznych, nieoznaczonych na rysunku pla-
nu, dla których ustala się minimalną szeroko[ć 8,0 m 
w liniach rozgraniczających;

4) zasady wEączenia zjazdu na drogi publiczne z za-
chowaniem przepisów szczególnych.

§15. Ustala się podEączenie budynków i obiektów 
do istniejącej i projektowanej infrastruktury technicz-
nej, na zasadach okre[lonych w przepisach odręb-
nych z zachowaniem następujących ustaleG, w tym:

1) w zakresie zaopatrzenia w wodę, w tym do ce-
lów przeciwporarowych ustala się korzystanie z sieci 
wodociągowej;

2) w zakresie odprowadzania [cieków bytowych i 
przemysEowych, ustala się docelowe odprowadzanie 
[cieków do oczyszczalni [cieków za pomocą kanali-
zacji sanitarnej; dopuszcza się do czasu realizacji ka-
nalizacji sanitarnej stosowanie szczelnych zbiorników 
bezodpEywowych i wywóz [cieków przez koncesjo-
nowanego przewopnika do oczyszczalni [cieków;

3) w zakresie zagospodarowania wód opadowych i 
roztopowych z terenów 1MW/U, 2MW/U oraz MN/U, 
ustala się ich docelowe odprowadzanie do systemu 
kanalizacji deszczowej; zgodnie z obowiązującymi 
przepisami; dopuszcza się rozwiązana alternatywne 
umorliwiające zagospodarowanie wód opadowych 
w granicach dziaEki poprzez ich rozprowadzania za 
pomocą pasów odwadniających lub sieci lokalnych 
studzienek drenarskich, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami;

4) w zakresie zagospodarowania wód opadowych i 
roztopowych z terenu E, ustala się ich zagospodaro-
wanie w obszarze dziaEki, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami;

5) w zakresie zagospodarowania wód opadowych 
i roztopowych z terenów komunikacji ustala się ich 
odprowadzanie do systemu kanalizacji deszczowej; 
zgodnie z obowiązującymi przepisami; dopuszcza się 
rozwiązana alternatywne ｠ profilowanie konstrukcji 
drogowej przy rozprowadzaniu wód opadowych w 
ramach pasa odwadniającego lub sieci lokalnych stu-
dzienek drenarskich a takre poprzez zastosowanie 
specjalnego rodzaju przepuszczalnej nawierzchni dro-
gowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami;

6) w zakresie zasilania w energię elektryczną ustala 
się zasilanie z istniejących i projektowanych urządzeG 
elektroenergetycznych; dopuszcza się lokalizację sta-
cji transformatorowych sEupowych lub kontenero-
wych w obszarze dziaEki, na warunkach uzyskanych 
od wEa[ciciela sieci elektroenergetycznej;

7) w zakresie zaopatrzenia w ciepEo ustala się sto-
sowanie paliw charakteryzujących się niskimi wskap-
nikami emisji substancji do powietrza oraz urządzeG 
do ich spalania charakteryzujących się wysokim 
stopniem sprawno[ci; dopuszcza się wykorzystanie 
niekonwencjonalnych i odnawialnych pródeE energii;

8) w zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się docelo-
we podEączenie do sieci gazowej.

§16. Nie ustala się sposobu i terminu tymczaso-
wego zagospodarowania, urządzania i urytkowania 
terenów.

§17. 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%.

§18. Wykonanie uchwaEy powierza się Burmistrzo-
wi Miasta i Gminy Murowana Go[lina.

§19. 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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Załącznik Nr 2 
do Uchwały Nr XLIII/432/2010 

Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie 
z dnia 20 września 2010 r. 

 
 

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG 
DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO  

W REJONIE ULIC: ROGOZIŃSKIEJ, SZKLARSKIEJ I STOLARSKIEJ W PRZEBĘDOWIE –CZĘŚĆ B 
 

Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z 
poźn. zm.) przedmiotowy projekt planu 
został wyłożony do publicznego wglądu w 
terminie od dnia 3 sierpnia 2010 r. do 
dnia 31 sierpnia 2010 r. 
Uwagi można było składać do dnia 15 
września 2010 r. 

 
W ustawowym terminie nie wniesiono 
żadnych uwag do projektu planu, w 
związku z czym Rada Miejska w Murowanej 
Goślinie nie podejmuje rozstrzygnięcia o 
sposobie ich rozpatrzenia, o którym mowa 
w art. 20 ust. 1 ww. ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym. 

 
 
 
 

Załącznik Nr 3 
do Uchwały Nr XLIII/432/2010 

Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie 
z dnia 20 września 2010 r. 

 
 

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH  
W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W REJONIE  

ULIC ROGOZIŃSKIEJ, SZKLARSKIEJ I STOLARSKIEJ W PRZEBĘDOWIE – CZĘŚĆ „B” 
INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY, 

ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA 
 

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 Goślinie 
określa sposób realizacji infrastruktury 
technicznej, należących do zadań 
własnych gminy oraz zasady ich 
finansowania: 

 
§1. Uchwalenie przedmiotowego 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dotyczy terenu 
nieuzbrojonego w podstawowe sieci 
infrastruktury technicznej i 
komunikacyjnej. 
 
§2. Sposób realizacji inwestycji z 
zakresu infrastruktury technicznej, 
które należą do zadań własnych gminy: 

1. Największą inwestycją gminy 
będzie utwardzenie dróg 
publicznych (szacowana 

powierzchnia do utwardzenia – 
około 21000 m2) oraz wykup 
gruntów pod docelowe poszerzenie 
drogi publicznej – ul. 
Szklarskiej do szerokości 12,0 m 
(około 1960 m2). 

2. Na pozostałym obszarze planu 
przewiduje się udział innych niż 
gmina inwestorów w finansowaniu 
inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej. Zgodnie z 
porozumieniem zawartym w dniu 3 
lipca 2009 r. między inwestorem a 
Gminą Murowana Goślina inwestor 
zobowiązał się do wykonania na 
terenie nowoprojektowanego osiedla 
uzbrojenia w zakresie kanalizacji 
sanitarnej, kanalizacji deszczowej, 
sieci wodociągowej oraz wybudowania 
nawierzchni dróg wraz z chodnikami 
i ich oświetleniem.  

3. Realizowane więc będzie uzbrojenie 
terenu zgodnie z przepisami prawa 
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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 3 sierpnia 2010 r. do dnia 31 
sierpnia 2010 r.

Uwagi morna byEo skEadać do dnia 15 wrze[nia 
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 infrastruktury technicznej, nalerących do zadaG 
wEasnych gminy oraz zasady ich finansowania:

§1. Uchwalenie przedmiotowego miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego dotyczy terenu 
nieuzbrojonego w podstawowe sieci infrastruktury 
technicznej i komunikacyjnej.

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

1. Największą inwestycją gminy będzie utwardze-
nie dróg publicznych (szacowana powierzchnia do 
utwardzenia ｠ okoEo 21000 m2) oraz wykup grun-
tów pod docelowe poszerzenie drogi publicznej ｠ ul. 
Szklarskiej do szeroko[ci 12,0 m (okoEo 1960 m2).

2. Na pozostaEym obszarze planu przewiduje się 
udziaE innych nir gmina inwestorów w finansowaniu 
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej. Zgod-
nie z porozumieniem zawartym w dniu 3 lipca 2009 
r. między inwestorem a Gminą Murowana Go[lina 
inwestor zobowiązaE się do wykonania na terenie 
nowoprojektowanego osiedla uzbrojenia w zakresie 
kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, sieci 
wodociągowej oraz wybudowania nawierzchni dróg 
wraz z chodnikami i ich o[wietleniem. 

3. Realizowane więc będzie uzbrojenie terenu zgod-
nie z przepisami prawa materialnego i finansowego w 
tym zakresie.

4. Realizacja inwestycji przebiegać będzie zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, w tym m.in. ustawą 
prawo budowlane, samorządzie gminnym, gospodar-
ce 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 Programu 
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 paGstwa, fun-
duszy i dotacji celowych, poryczek, kredytów, [rod-
ków instytucji pozabudretowych. 

2. Finansowanie inwestycji będzie odbywać się po-
przez:

a. wydatki z budretu gminy;
b. wspóEfinansowanie [rodkami zewnętrznymi, po-

ZaEącznik Nr 2
do UchwaEy Nr XLIII/432/2010

Rady Miejskiej w Murowanej Go[linie
z dnia 20 wrze[nia 2010 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGO-
SPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W REJONIE ULIC: ROGOZIFSKIEJ, SZKLARSKIEJ I STOLARSKIEJ 

W PRZEBĘDOWIE ｠CZĘZĆ B

ZaEącznik Nr 3
do UchwaEy Nr XLIII/432/2010

Rady Miejskiej w Murowanej Go[linie
z dnia 20 wrze[nia 2010 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODARO-
WANIA PRZESTRZENNEGO W REJONIE ULIC ROGOZIFSKIEJ, SZKLARSKIEJ I STOLARSKIEJ W PRZEBĘ-
DOWIE ｠ CZĘZĆ ｧBｦ INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEqĄ DO 

ZADAF WDASNYCH GMINY, ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA
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przez 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.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13, art. 40 ust. 
1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o 
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 
1591 z pópniejszymi zmianami) Rada Miejska Gminy 
Zlesin uchwala, co następuje: 

§1. Nadaje się nowopowstaEym ulicom poEoronym 
w mie[cie Zlesin nazwy: 

1) ul. Gajowa,
2) ul. Jasna,
3) ul. Pogodna,
4) ul. Cicha,
5) ul. Dąkowa,
6) ul. KraGcowa,
7) ul. My[liwska,
8) ul. Borowa, o przebiegu ustalonym zgodnie z 

mapami poglądowymi stanowiącymi zaEączniki nr 1 
i nr 2 do uchwaEy.

§2. Uchwalone nazwy podlegają naniesieniu na 
mapę zasadniczą i ewidencyjną miasta Zlesin. 

§3. Wykonanie uchwaEy powierza się Burmistrzowi 
Miasta i Gminy Zlesin. 

§4. UchwaEa wchodzi w rycie po upEywie 14 dni 
od dnia jej ogEoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Wielkopolskiego. 

 Przewodniczący Rady 
(-) Jerzy Maciejewski

5460

UCHWADA NR 350/XLII/10 RADY MIEJSKIEJ GMINY ZLESIN

 z dnia 27 wrze[nia 2010 r.

w sprawie nadania nazwy nowopowstaEym ulicom w mie[cie Zlesin


