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UCHWADA Nr XXXII/316/2009 RADY MIEJSKIEJ W MUROWANEJ GOZLINIE

z	dnia	27	lipca	2009	r.

w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze dziaEki  
nr ewid. 239/5 w miejscowo[ci M[ciszewo, gmina Murowana Go[lina

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.)	 i	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	z	pópn.	zm.)	Rada	Miejska	
w	Murowanej	Go[linie	uchwala,	co	następuje:

ROZDZIAD	I
Przepisy ogólne

§1.1.	Uchwala	się	miejscowy	plan	zagospodaro-

wania	przestrzennego	na	obszarze	dziaEki	nr	ewid.	
239/5,	 w	 miejscowo[ci	 M[ciszewo,	 gmina	 Muro-

wana	 Go[lina,	 zwany	 dalej	 planem,	 stwierdzając	
zgodno[ć	 planu	 z	 ustaleniami	 studium	 uwarunko-

waG	i	kierunków	zagospodarowania	przestrzennego	
gminy	Murowana	Go[lina.

2.	ZaEączniki	do	uchwaEy	stanowią:
1)	czę[ć	graficzna	planu,	zwana	dalej	ｧrysunkiem	

planuｦ	w	skali	1:1000	-	zaEącznik	nr	1,
2)	 rozstrzygnięcie	 o	 sposobie	 rozpatrzenia	 uwag	

do	projektu	planu	｠	zaEącznik	nr	2,
3)	rozstrzygnięcie	o	sposobie	realizacji,	zapisanych	

w	planie	inwestycji	z	zakresu	infrastruktury	tech-

nicznej,	które	nalerą	do	zadaG	wEasnych	gminy	
oraz	zasadach	ich	finansowania,	zgodnie	z	prze-

pisami	o	finansach	publicznych	-	zaEącznik	nr	3.

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

dowlaną	w	rozumieniu	ustawy	o	planowaniu	i	
zagospodarowaniu	przestrzennym;

2)	froncie	dziaEki	｠	nalery	przez	to	rozumieć	grani-
cę	dziaEki	przylegEą	do	terenu	drogi	publicznej;

3)	no[nikach	reklamowych	｠	nalery	przez	to	rozu-

mieć	urządzenia	reklamowe	wraz	z	elementami	
konstrukcyjnymi	i	zamocowaniami;

4)	nieprzekraczalnej	linii	zabudowy	｠	nalery	przez	to	
rozumieć	linię	wyznaczającą	minimalną	odlegEo[ć	
od	linii	rozgraniczającej	tereny	o	rórnym	przezna-

czeniu,	w	jakiej	morna	sytuować	budynek;
5)	 powierzchni	 zabudowy	 ｠	 nalery	 przez	 to	 ro-

zumieć	powierzchnię	terenu	wyznaczoną	przez	
rzut	pionowy	zewnętrznych	krawędzi	budynku	
w	stanie	wykoGczonym.

ROZDZIAD	II
Przepisy szczegóEowe
Przeznaczenie terenu

§3.	Ustala	się	następujące	przeznaczenie	terenów:

1)	teren	zabudowy	mieszkaniowej	jednorodzinnej,	
oznaczony	symbolem	MN;

2)	teren	obiektów	produkcyjno-usEugowych,	ozna-

czony	symbolem	P/U;
3)	teren	drogi	wewnętrznej,	oznaczony	symbolem	

KDW.

Zasady ochrony  
i ksztaEtowania Eadu przestrzennego

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

1)	nieprzekraczalną	linię	zabudowy	od	frontu	dziaE-
ki	na	terenie	MN;

2)	dla	terenu	MN	ogrodzenia	arurowe	w	minimum	
50%;

3)	 morliwo[ć	 lokalizowania	 no[ników	 reklamo-

wych	wyEącznie	na	[cianach	obiektów	produk-

cyjno-usEugowych	i	na	powierzchni	nie	przekra-

czającej	20%	powierzchni	elewacji.

Zasady ochrony [rodowiska,  
przyrody i krajobrazu kulturowego

§5.	W	zakresie	okre[lenia	zasad	ochrony	[rodowi-
ska,	przyrody	i	krajobrazu	kulturowego,	ustala	się:

1)	 zakaz	 lokalizacji	 przedsięwzięć	 kwalifikowa-

nych,	 zgodnie	 z	 obowiązującymi	 przepisami,	
jako	zawsze	mogące	znacząco	oddziaEywać	na	
[rodowisko;

2)	 zakaz	 lokalizacji	 przedsięwzięć	 kwalifikowa-

nych,	 zgodnie	 z	 obowiązującymi	 przepisami,	
jako	mogące	potencjalnie	oddziaEywać	na	[ro-

dowisko,	 dla	 których	 more	 być	 wymagane	
sporządzenie	 raportu	oddziaEywania	na	[rodo-

wisko,	 jereli	 raport	 ten	wykare	przekroczenia	
standardów	 jako[ci	 [rodowiska	 wymaganych	
dla	terenów	zabudowy	mieszkaniowej;

3)	wszelkie	oddziaEywania	związane	z	planowanym	
przedsięwzięciem	 nie	 mogą	 powodować	 prze-

kroczenia	standardów	jako[ci	[rodowiska,	okre-

[lonych	 przepisami	 odrębnymi,	 poza	 terenem,	
do	którego	inwestor	posiada	tytuE	prawny;

4)	dla	terenu	MN	zachowanie	dopuszczalnych	po-

ziomów	haEasu	okre[lonych	w	przepisach	od-

rębnych;
5)	 stosowanie	 rozwiązaG	 technicznych	 zapew-

niających	wEa[ciwe	warunki	akustyczne	w	bu-

dynkach	z	mieszkaniami,	zgodnie	z	przepisami	
odrębnymi;

6)	w	przypadku	wystąpienia	przekroczeG	dopusz-
czalnych	poziomów	haEasu	nalery	zapropono-
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wać	 rozwiązania	 ograniczające	 emisję	 haEa-

su	 co	 najmniej	 do	 poziomów	dopuszczalnych	
okre[lonych	w	przepisach	odrębnych;

7)	zakaz	skEadowania	jakichkolwiek	odpadów;
8)	dopuszcza	się	odprowadzanie	wód	opadowych	

i	roztopowych	z	poEaci	dachowych	do	gruntu;
9)	 zagospodarowanie	 zielenią	 izolacyjną	w	pasie	

o	szeroko[ci	minimum	5	m	na	granicy	pomię-

dzy	 terenami	MN	 i	 P/U,	 zgodnie	 z	 rysunkiem	
planu;

10)	 ustala	 się	 zagospodarowanie	 mas	 ziemnych	
pochodzących	z	wykopów	na	 terenie	wEasnej	
dziaEki	 lub	wywóz	na	miejsce	wskazane	przez	
odpowiednie	sEurby	gminne.

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  
i zabytków oraz dóbr kultury wspóEczesnej

§6.1.	Dla	ochrony	archeologicznego	dziedzictwa	
kulturowego,	 ustala	 się	 obowiązek	 uzgadniania	 z	
odpowiednimi	 sEurbami	 ochrony	 zabytków,	 przed	
uzyskaniem	pozwolenia	na	budowę,	inwestycji	wy-

magających	prac	ziemnych	związanych	z	zagospo-

darowaniem	 i	 zabudowaniem	 terenu	 w	 granicach	
planu.

2.	Wszelka	nowa	zabudowa,	konstrukcje	technicz-
ne,	prace	remontowe	i	adaptacyjne	nalery	na	etapie	
projektu	 uzgodnić	 z	 wEa[ciwym	 organem	 ochrony	
zabytków.

Wymagania wynikające z potrzeb ksztaEtowania 
przestrzeni publicznych

§7.	Nie	ustala	się	wymagaG	wynikających	z	po-

trzeb	 ksztaEtowania	 przestrzeni	 publicznych,	 ze	
względu	 na	 brak	 przestrzeni	 publicznych	 w	 grani-
cach	planu.

Parametry i wskapniki ksztaEtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu

§8.1.	 W	 zakresie	 parametrów	 i	 wskapników	
ksztaEtowania	 zabudowy	 oraz	 zagospodarowania	
terenu	MN	ustala	się:

1)	nieprzekraczalną	linię	zabudowy,	zgodnie	z	ry-

sunkiem	planu;
2)	dopuszczenie	rozbudowy	i	przebudowy	istnie-

jącego	budynku	mieszkalnego	z	zachowaniem	
ustaleG	paragrafu	6,	ustęp	2;

3)	dopuszczenie	lokalizacji	budynku	gospodarczo-
gararowego;

4)	maksymalną	wysoko[ć	zabudowy	mieszkanio-

wej	nie	większą	nir	istniejący	budynek	miesz-
kalny;

5)	dopuszcza	się	podpiwniczenie	budynków;
6)	 dopuszcza	 się	 lokalizację	 budynku	 gospodar-

czego-gararowego	wyEącznie	w	czę[ci	 dziaEki	
przylegającej	do	terenu	P/U;

7)	maksymalną	wysoko[ć	budynku	gospodarczo-
gararowego	｠	6	m;

8)	 dachy	 strome	 wszystkich	 budynków	 o	 kącie	
nachylenia	poEaci	dachowych	-	 jak	w	 istnieją-

cym	budynku	mieszkalnym;
9)	 maksymalną	 powierzchnię	 zabudowy	 ｠	 25%	

powierzchni	dziaEki;
10)	 minimalną	 powierzchnię	 terenu	 biologicznie	

czynną	｠	50%;
11)	 lokalizację	 2	 miejsc	 postojowych	 dla	 samo-

chodów	 osobowych	 na	 karde	 mieszkanie	 z	
uwzględnieniem	miejsca	gararowego.

2.	W	 zakresie	 parametrów	 i	wskapników	ksztaE-
towania	 zabudowy	 oraz	 zagospodarowania	 terenu	
P/U	ustala	się:

1)	formę	zabudowy:	obiekty	produkcyjno-usEugo-

we;
2)	dopuszczenie	lokalizacji	mieszkania	wbudowa-

nego	w	obiekt	produkcyjno-usEugowy	o	maksy-

malnej	powierzchni	100	m2;
3)	 maksymalną	 wysoko[ć	 nowej	 zabudowy	 nie	

większą	nir	 istniejący	na	terenie	budynek	go-

spodarczy	 zlokalizowany	 w	 póEnocnej	 czę[ci	
dziaEki;

4)	dopuszczenie	podpiwniczenia	budynków;
5)	dachy	strome	o	kącie	nachylenia	poEaci	dacho-

wych	20°	｠	45°;
6)	 maksymalną	 powierzchnię	 zabudowy	 ｠	 45%	

powierzchni	dziaEki;
7)	 minimalną	 powierzchnię	 terenu	 biologicznie	

czynną	｠	40%;
8)	lokalizację	miejsc	postojowych	dla	samochodów	

osobowych	w	ilo[ci	minimum	2	stanowiska	na	
100	m2	powierzchni	urytkowej,	2	miejsca	na	
karde	 mieszkanie	 oraz	 cięrarowych	 w	 ilo[ci	
odpowiedniej	do	prowadzonej	dziaEalno[ci.

Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegających ochronie, na podstawie 
przepisów odrębnych, w tym terenów górniczych 
a takre nararonych na niebezpieczeGstwo powodzi 

oraz zagroronych osuwaniem mas ziemnych

§9.1.	 Ze	względu	 na	 lokalizację	 i	 przynalerno[ć	
do	 historycznego	 zespoEu,	 wszelką	 nową	 zabudo-

wę,	 prace	 remontowe	 i	 prace	 adaptacyjne	 nalery	
na	etapie	projektu	uzgodnić	z	wEa[ciwym	organem	
ochrony	zabytków.

2.	Z	uwagi	na	sąsiedztwo	ze	strefą	potencjalnie	
zagroroną	ruchami	masowymi	ziemi,	zarejestrowa-

ną	pod	numerem	000004,	występującą	poza	grani-
cami	planu,	projekt	budowlany	winien	być	poprze-

dzony	 rozpoznaniem	 wpEywu	 budowy	 obiektu	 na	
ewentualne	ruchy	masowe	ziemi.

SzczegóEowe zasady i warunki scalania i podziaEu 
nieruchomo[ci

§10.1.	Nie	okre[la	się:
1)	terenów,	które	wymagają	wszczęcia	procedury	

scalania	i	podziaEu	nieruchomo[ci	w	rozumieniu	
przepisów	odrębnych;
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2)	szczegóEowych	zasad	i	warunków	scalania	i	po-

dziaEu	nieruchomo[ci	objętych	planem.
2.	Ustala	się	dla	terenów	MN	i	P/U	zakaz	innego	

podziaEu	na	dziaEki	budowlane	nir	zgodnie	z	liniami	
rozgraniczającymi	tereny	o	rórnym	przeznaczeniu.

Szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich urytkowaniu

§11.1.	Ustala	się	zachowanie	strefy	oddziaEywa-

nia	od	linii	elektroenergetycznej	o	szeroko[ci	7,5	m	
od	osi	linii	w	obie	strony.

2.	W	zasięgu	ponadnormatywnego	oddziaEywania	
linii	elektroenergetycznej	15kV	zakazuje	się	lokalizo-

wania	zabudowy	z	pomieszczeniami	przeznaczony-

mi	na	staEy	pobyt	ludzi.

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy syste-

mów komunikacji i infrastruktury technicznej

§12.1.	W	zakresie	systemów	komunikacji	ustala	się:
1)	obsEuga	komunikacyjna	terenów:

a)	MN	｠	z	drogi	powiatowej	poprzez	zjazd	 ist-
niejący,

b)	P/U	z	terenu	KDW;
2)	dla	terenu	oznaczonego	na	rysunku	planu	sym-

bolem	KDW	szeroko[ć	drogi	w	liniach	rozgrani-
czających	｠	6	m;

3)	przy	wEączeniu	drogi	KDW	w	drogę	powiatową	
nalery	zapewnić	wymagane	pola	widoczno[ci	
oraz	prawidEowe	odwodnienie	korpusu	drogi;

4)	dopuszcza	się	uEorenie	na	terenie	KDW	wszyst-
kich	sieci	i	przyEączy	infrastruktury	technicznej;

5)	 zagospodarowanie	 zielenią	 niską	 wszystkich	
wolnych	od	utwardzenia	fragmentów	drogi.

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	i	przemysEo-

wych:
a)	 docelowo	 do	 sieci	 kanalizacji	 sanitarnej,	 na	

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

odpEywowych,	 regularnie	 oprórnianych	 przez	
koncesjonowanego	 przewopnika	 z	 wywore-

niem	do	gminnej	oczyszczalni	[cieków;
2)	zakazuje	się	stosowania	przydomowych	oczysz-

czalni	[cieków;
3)	 odprowadzanie	 wód	 opadowych	 i	 roztopo-

wych:
a)	 zagospodarowanie	 na	 dziaEce	 budowlanej:	

wód	 opadowych	 i	 roztopowych	 z	 poEaci	 da-

chowych	bezpo[rednio	do	gruntu;
b)	wody	opadowe	z	jezdni	na	terenie	KDW	oraz	

z	powierzchni	utwardzonych:
-	nalery	odprowadzić,	po	oczyszczeniu	w	sepa-

ratorach,	docelowo	do	projektowanej	sieci	ka-

nalizacji	deszczowej,	na	zasadach	okre[lonych	
przez	gestora	sieci;

-	 dopuszcza	 się	 odprowadzenie	 podczyszczo-

nych	 wód	 opadowych	 do	 gruntu,	 zgodnie	 z	
przepisami	odrębnymi.

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	warun-

kach	okre[lonych	przez	gestora	sieci;
2)	 w	 przypadku	 zastosowania	 systemu	 ogrze-

wania	olejowego	dopuszczenie	wykorzystania	
wyEącznie	olejów	niskoemisyjnych;

3)	dopuszczenie	stosowania	paliw	staEych	pod	wa-

runkiem	stosowania	wyEącznie	kotEów	niskoe-

misyjnych,	z	wyEączeniem	paliw	węglowych	w	
nowoprojektowanych	budynkach;

4)	 dopuszczenie	 stosowania	 energii	 elektrycznej	
oraz	innych	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.

9.	W	zakresie	gospodarki	odpadami	niebezpiecz-
nymi	ustala	się	obowiązek	postępowania	zgodnie	z	
gminnym	planem	gospodarki	odpadami	oraz	przepi-
sami	odrębnymi.

Sposoby i terminy tymczasowego zagospodaro-

wania, urządzenia i urytkowania terenów

§13.	 Nie	wyznacza	się	terenów,	które	wymagają	
ustalenia	sposobów	ich	tymczasowego	zagospoda-

rowania,	urządzenia	i	urytkowania.

Stawki procentowe

§14.	Ustala	się	stawkę	sEurącą	naliczeniu	jednora-

zowych	opEat,	o	jakich	mowa	w	art.	36	ust.4	usta-

wy,	w	wysoko[ci	30%.

ROZDZIAD	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	dnia	ogEoszenia	w	Dzienniku	Urzędowym	Woje-

wództwa	Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

(-) mgr inr. Zbyszek KrugieEka
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UCHWADA NR XXX/160/2008 

RADY GMINY W BIDGORAJU

ROZSTRZYGNIĘCIE	O	SPOSOBIE	ROZPATRZENIA	UWAG	DO	PROJEKTU	MIEJSCOWEGO	PLANU	ZA-

GOSPODAROWANIA	PRZESTRZENNEGO	NA	OBSZARZE	DZIADKI	NR	EWID.	239/5	W	MIEJSCOWOZCI	
MZCISZEWO,	GMINA	MUROWANA	GOZLINA	

ZaEącznik	Nr	2	
do	uchwaEy	Nr	XXXII/316/2009	

Rady	Miejskiej	w	Murowanej	Go[linie	
z	dnia	27	lipca	2009	r.

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	nie	wniesiono	
radnych	uwag	do	projektu	planu,	w	związku	z	czym	
Rada	Miejska	w	Murowanej	Go[linie	nie	podejmuje	
rozstrzygnięcia	o	sposobie	 ich	 rozpatrzenia,	o	któ-

rym	mowa	w	art.	20	ust.	1	ww.	ustawy	o	planowa-

niu	i	zagospodarowaniu	przestrzennym.	

6

UCHWADA NR XXX/160/2008 

RADY GMINY W BIDGORAJU

ROZSTRZYGNIĘCIE	O	SPOSOBIE	REALIZACJI	INWESTYCJI	Z	ZAKRESU	INFRASTRUKTURY	TECHNICZ-

NEJ,	KTÓRE	NALEqĄ	DO	ZADAF	WDASNYCH	GMINY,	ORAZ	ZASADACH	ICH	FINANSOWANIA	

ZaEącznik	Nr	3	
do	uchwaEy	Nr	XXXII/316/2009	

Rady	Miejskiej	w	Murowanej	Go[linie	
z	dnia	27	lipca	2009	r.

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.

2867

UCHWADA Nr XLIII/430/2009 RADY MIEJSKIEJ W KÓRNIKU

z	dnia	29	lipca	2009	r.

zmieniająca uchwaEę nr XXXVIII/389/2009 z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie zaliczenia dróg  
do kategorii dróg gminnych na terenie miejscowo[ci Gądki, Koninko, qerniki

Na	podstawie	art.	7	ust.	2	ustawy	z	dnia	21	mar-
ca	1985	 r.	o	drogach	publicznych	 (Dz.U.	Nr	19	z	
2007	r.	Nr	17,	poz.	115	ze	zmianami)	oraz	art.	18	
ust.	2	pkt	15	ustawy	z	dnia	8	marca	1990	r.	o	sa-

morządzie	gminnym	(Dz.U.	z	2001	r.	Nr	142,	poz.	
1591	ze	zmianami)	Rada	Miejska	w	Kórniku	uchwa-

la,	co	następuje:

§1.	W	uchwale	nr	XXXVIII/389/2009	Rady	Miej-
skiej	w	Kórniku	z	dnia	22	kwietnia	2009	r.	w	spra-

wie	zaliczenia	dróg	do	kategorii	dróg	gminnych	na	
terenie	miejscowo[ci	Gądki,	Koninko,	qerniki	wpro-

wadza	się	następujące	zmiany:
1)	W	§1	pkt	1	wykre[la	się	wyraz	ｧ1/22ｦ,
2)	W	§1	pkt	2	wyrazy	ｧcz.	52/9ｦ	 zastępuje	 się	

wyrazem	ｧ52/9ｦ.

§2. Wykonanie	uchwaEy	powierza	się	Burmistrzo-

wi	Gminy	Kórnik.

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

wództwa	Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

(-) Irena Kaczmarek


