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UCHWAŁA NR IX/81/2011 RADY MIEJSKIEJ W MUROWANEJ GOŚLINIE 

 z dnia 26 wrzeŌnia 2011 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Łoskonia Starego. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorzņdzie gminnym (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) 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 zm. ) Rada Miejska 
w Murowanej GoŌlinie uchwala, co nastňpuje:  

§ 1. 1. Uchwala siň miejscowy plan zagospodaro-
wania przestrzennego dla czňŌci Łoskonia Starego 
zwany dalej „planem”, po stwierdzeniu zgodnoŌci 
przyjňtych rozwiņzaŊ z ustaleniami Studium uwa-
runkowaŊ i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego Gminy Murowana GoŌlina, zatwier-
dzonego uchwałņ Nr XXXIII/321/2009 Rady Miej-
skiej w Murowanej GoŌlinie z dnia 28 wrzeŌnia 
2009 r. 

2. Plan obejmuje obszar, którego granice 
okreŌlone sņ na mapie stanowiņcej załņcznik gra-
ficzny do uchwały. 

3. Integralnymi czňŌciami uchwały sņ: 
1) załņcznik Nr 1 – stanowiņcy czňŌń graficznņ, 

zwanņ dalej rysunkiem planu, opracowany 
w skali 1: 2000 i zatytułowany: Miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego dla 
czňŌci Łoskonia Starego; 

2) załņcznik Nr 2 – stanowiņcy rozstrzygniňcie 
Rady Miejskiej w Murowanej GoŌlinie 
o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych 
do projektu planu; 

3) załņcznik Nr 3 – stanowiņcy rozstrzygniňcie 
Rady Miejskiej w Murowanej GoŌlinie 
o sposobie realizacji zapisanych w planie 
inwestycji z zakresu infrastruktury tech-
nicznej, które należņ do zadaŊ własnych 
gminy oraz zasadach ich finansowania. 

 
§ 2. Ilekroń w uchwale jest mowa o: 

1) działce – należy przez to rozumień działkň 
budowlanņ w rozumieniu przepisów usta-
wy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym; 

2) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy 
przez to rozumień liniň okreŌlajņcņ naj-
mniejszņ odległoŌń od linii rozgraniczajņcej 
terenu, w jakiej mogņ byń sytuowane Ōcia-
ny budynków, przy czym linia ta nie doty-
czy takich czňŌci i elementów budynków, 
jak: okapy, gzymsy, balkony, tarasy, wyku-
sze, schody i pochylnie zewnňtrzne; 

3) ogrodzeniu ażurowym – należy przez to ro-
zumień ogrodzenie, w którym udział po-
wierzchni pełnej wynosi nie wiňcej niż 30%; 

4) pieszo-jezdni – należy przez to rozumień 
pas terenu przeznaczony dla ruchu pie-
szych i pojazdów na zasadach obowiņzujņ-
cych w strefie zamieszkania; 

5) powierzchni zabudowy – należy przez to 
rozumień powierzchniň wyznaczonņ przez 
rzut pionowy zewnňtrznych krawňdzi bu-
dynku na powierzchniň terenu, przy czym 
powierzchniň zabudowy działki lub terenu 
stanowi suma powierzchni zabudowy 
wszystkich budynków odpowiednio na 
działce lub terenie; 

6) reklamie – należy przez to rozumień noŌnik 
informacji wizualnej w jakiejkolwiek mate-
rialnej formie wraz z elementami konstruk-
cyjnymi i zamocowaniami, nie bňdņcy 
szyldem, tablicņ informacyjnņ lub znakiem 
w rozumieniu przepisów o znakach 
i sygnałach drogowych; 

7) szyldzie – należy przez to rozumień ozna-
czenie jednostki organizacyjnej lub przed-
siňbiorcy, ich siedzib lub miejsc wykony-
wania działalnoŌci; 

8) tablicy informacyjnej – należy przez to ro-
zumień element systemu informacji gmin-
nej, informacji turystycznej, przyrodniczej 
lub edukacji ekologicznej. 

 
§ 3. Na obszarze planu ustala siň nastňpujņce prze-
znaczenie terenów: 

1) tereny lasów, oznaczone na rysunku planu 
symbolami 1ZL, 2ZL, 3ZL, 4ZL, 5ZL, 6ZL, 
7ZL i 8ZL; 

2) teren lasów i zalesieŊ, oznaczony na rysun-
ku planu symbolem ZL/RL; 

3) tereny zieleni nieurzņdzonej, łņk, zadrze-
wieŊ i wód, oznaczone na rysunku planu 
symbolami 1ZO/WS, 2ZO/WS, 3ZO/WS, 
4ZO/WS, 5ZO/WS, 6ZO/WS i 7ZO/WS; 

4) tereny zieleni nieurzņdzonej, łņk 
i zadrzewieŊ, oznaczone na rysunku planu 
symbolami 1ZO, 2ZO i 3ZO; 

5) tereny rolnicze, oznaczone na rysunku pla-
nu symbolami 1R, 2R, 3R, 4R, 5R, 6R, 7R, 
8R, 9R, 10R i 11R; 

6) tereny zabudowy zagrodowej, oznaczone 
na rysunku planu symbolami 1RM, 2RM, 
3RM, 4RM, 5RM i 6RM; 

7) tereny komunikacji: 
a) tereny dróg publicznych, oznaczone na ry-

sunku planu symbolami 1KD-D, 2KD-D 
i 3KD-D, 

b) teren drogi wewnňtrznej, oznaczony na ry-
sunku planu symbolem KDW. 
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§ 4. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego ustala siň: 

1) nakaz ochrony walorów krajobrazowych – 
lasów, łņk, zieleni nieurzņdzonej, gruntów 
rolnych i wód; 

2) zakaz lokalizacji: 
a) tymczasowych obiektów budowlanych, 
b) reklam, 
c) ogrodzeŊ, z wyjņtkiem przypadków wynika-

jņcych z: 
- prowadzenia gospodarki leŌnej i planu 

urzņdzenia lasu, 
- prowadzenia gospodarki rolnej, w tym za-

budowy zagrodowej, 
- funkcjonowania systemu melioracyjnego, 
- zapewnienia bezpieczeŊstwa ruchu i funk-

cjonowania układu drogowego oraz infra-
struktury technicznej, 

d) ogrodzeŊ z betonowych elementów prefa-
brykowanych; 

3) w przypadku lokalizacji ogrodzeŊ, o których 
mowa w pkt 2 lit. c, ogrodzenia wyłņcznie 
ażurowe, do wysokoŌci 1,6 m oraz 
w przypadku terenów przyległych do po-
wierzchniowych wód publicznych odsuniň-
cie ogrodzeŊ zgodnie z przepisami odrňb-
nymi; 

4) dopuszczenie lokalizacji: 
a) tablic informacyjnych o powierzchni nie 

wiňkszej niż 0,5 m2 i wysokoŌci nie wiňkszej 
niż 3 m, 

b) szyldów na terenach 1RM, 2RM, 3RM, 
4RM, 5RM i 6RM, umieszczanych na ogro-
dzeniach i elewacjach budynków, 
o powierzchni jednego szyldu nie wiňkszej 
niż 1 m2, a w przypadku umieszczenia 
w układzie prostopadłym do elewacji, 
o powierzchni jednego szyldu nie wiňkszej 
niż 0,5 m2 i długoŌci wraz elementami mo-
cujņcymi nie wiňkszej niż 1 m. 

 
§ 5. W zakresie zasad ochrony Ōrodowiska, przyro-
dy i krajobrazu kulturowego ustala siň: 

1) zakaz lokalizacji przedsiňwziňń mogņcych 
zawsze lub potencjalnie znaczņco oddzia-
ływań na Ōrodowisko w rozumieniu przepi-
sów odrňbnych, z wyjņtkiem infrastruktu-
ralnych inwestycji celu publicznego; 

2) nakaz utrzymania właŌciwego stanu 
ochrony siedlisk przyrodniczych, zgodnie 
z przepisami odrňbnymi; 

3) zakaz przekształcania naturalnego ukształ-
towania terenu, za wyjņtkiem lokalizacji za-
budowy dopuszczonej ustaleniami niniej-
szego planu; 

4) dopuszczenie stosowania indywidualnych 
systemów grzewczych, w których bňdņ wy-
korzystywane paliwa charakteryzujņce siň 
najniższymi wskaźnikami emisji, takie jak: 
paliwa płynne, gazowe lub stałe (np. bio-
masa, drewno), energia elektryczna oraz al-
ternatywne źródła energii; 

5) nakaz prowadzenia gospodarki wodno-
Ōciekowej zgodnie z pozostałymi ustale-
niami planu oraz przepisami odrňbnymi; 

6) w zakresie gospodarki odpadami: 
a) nakaz zagospodarowania odpadów, zgod-

nie z gminnym planem gospodarki odpa-
dami oraz przepisami odrňbnymi, 

b) nakaz zagospodarowania mas ziemnych 
pochodzņcych z wykopów, a spełniajņcych 
standardy jakoŌci gleby lub ziemi, na dział-
ce budowlanej poprzez wykorzystanie ich 
do kształtowania zieleni towarzyszņcej in-
westycjom, z dopuszczeniem usuwania ich 
poza obszar planu, zgodnie z przepisami 
odrňbnymi; 

7) nakaz utrzymania jakoŌci gleby i ziemi na 
poziomie wymaganych standardów; 

8) nakaz zagospodarowania zieleniņ wszyst-
kich powierzchni wolnych od utwardzenia; 

9) dopuszczalne poziomy hałasu w Ōrodowi-
sku zgodnie z przepisami odrňbnymi na te-
renach oznaczonych symbolami RM – jak 
dla terenów zabudowy zagrodowej. 

 
§ 6. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kultu-
rowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 
ustala siň: 

1) nakaz prowadzenia badaŊ archeologicz-
nych podczas prac ziemnych przy realizacji 
inwestycji zwiņzanych z zabudowywaniem 
i zagospodarowaniem terenu w granicach 
archeologicznych stref ochrony konserwa-
torskiej, oznaczonych na rysunku planu 
symbolami graficznymi. Na prowadzenie 
badaŊ archeologicznych Inwestor winien 
uzyskań pozwolenie konserwatorskie, przed 
wydaniem pozwolenia na budowň. 
W uzasadnionym przypadku ustala siň na-
kaz wstrzymania prac ziemnych 
i obowiņzek przeprowadzenia ratowniczych 
badaŊ wykopaliskowych; 

2) nakaz przeprowadzenia rozpoznawczych 
badaŊ powierzchniowo – sondażowych 
w przypadku prowadzenia robót budowla-
nych zwiņzanych z budowņ dróg i zabudo-
wņ wielkoprzestrzennņ. Inwestor winien 
uzyskań pozwolenie konserwatorskie, 
w którym zostanie okreŌlony zakres nie-
zbňdnych badaŊ archeologicznych. 

 
§ 7. W zakresie wymagaŊ wynikajņcych z potrzeb 
kształtowania przestrzeni publicznych nie podej-
muje siň ustaleŊ innych niż wynikajņce z § 4. 
 
§ 8. W zakresie szczegółowych zasad i warunków 
scalania i podziałów nieruchomoŌci w rozumieniu 
przepisów odrňbnych nie podejmuje siň ustaleŊ. 
 
§ 9. W zakresie granic i sposobów zagospodaro-
wania terenów lub obiektów podlegajņcych 
ochronie, ustalonych na podstawie przepisów 
odrňbnych ustala siň: 
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1) dla gruntów leŌnych zakaz innego niż leŌny 
sposobu użytkowania, zgodnie z przepisa-
mi odrňbnymi; 

2) nakaz zachowania powszechnego dostňpu 
do wód powierzchniowych, zgodnie z prze-
pisami odrňbnymi; 

3) dla pomnika przyrody, oznaczonego na ry-
sunku planu symbolem graficznym: 

a) zakaz wycinania, niszczenia lub uszkadza-
nia drzewa, 

b) zakaz umieszczania na drzewie szyldów, 
tablic informacyjnych i znaków, z wyjņt-
kiem tablicy informujņcej o pomniku przy-
rody, 

c) zakaz ingerencji na i pod powierzchniņ 
gruntu w bezpoŌrednim sņsiedztwie pnia 
drzewa, w szczególnoŌci prowadzenia wy-
kopów i utwardzania nawierzchni. 

 

§ 10. W zakresie szczególnych warunków zago-
spodarowania terenów oraz ograniczenia w ich 
użytkowaniu ustala siň: 

1) zakaz lokalizacji budynków i budowli na te-
renach oznaczonych na rysunku planu 
symbolami 1ZL, 2ZL, 3ZL, 4ZL, 5ZL, 6ZL, 
7ZL, 8ZL, ZL/RL, 1ZO/WS, 2ZO/WS, 
3ZO/WS, 4ZO/WS, 5ZO/WS, 6ZO/WS, 
7ZO/WS, 1ZO, 2ZO, 3ZO, 1R, 2R, 3R, 4R, 
5R, 6R, 7R, 8R, 9R, 10R, 11R, 1KD-D, 2KD-D, 
3KD-D i KDW, za wyjņtkiem budowli do-
puszczonych pozostałymi ustaleniami pla-
nu; 

2) uwzglňdnienie w zagospodarowaniu tere-
nów ograniczeŊ wynikajņcych z przebiegu 
sieci infrastruktury technicznej, zgodnie 
z przepisami odrňbnymi i normami bran-
żowymi; 

3) odległoŌń zabudowy od granicy lasu zgod-
nie z przepisami odrňbnymi. 

 

§ 11. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy 
i budowy systemów komunikacji ustala siň: 

1) lokalizacjň dróg publicznych klasy dojaz-
dowej na terenach oznaczonych na rysun-
ku planu symbolami 1KD-D, 2KD-D i 3KD-
D; 

2) lokalizacjň drogi wewnňtrznej na terenie 
oznaczonym na rysunku planu symbolem 
KDW; 

3) zachowanie ciņgłoŌci powiņzaŊ dróg 
w granicy obszaru objňtego planem oraz 
z zewnňtrznym układem komunikacyjnym; 

4) na terenach dróg publicznych dopuszcze-
nie lokalizacji dodatkowych, innych niż 
ustalone planem, elementów układu ko-
munikacyjnego, zgodnie z przepisami od-
rňbnymi; 

5) dopuszczenie lokalizacji sieci infrastruktury 
technicznej; 

6) parametry układu drogowego zgodnie 
z klasyfikacjņ i przepisami odrňbnymi, 

w zakresie nie definiowanym ustaleniami 
planu; 

7) szerokoŌń dróg publicznych w liniach roz-
graniczajņcych, zgodnie z rysunkiem; 

8) na terenach 1RM, 2RM, 3RM, 4RM, 5RM i 
6RM nakaz zapewnienia w obrňbie terenu 
stanowisk postojowych dla samochodów 
osobowych, w łņcznej iloŌci nie mniejszej 
niż 2 stanowiska postojowe na każdy lokal 
mieszkalny. 

 

§ 12. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy 
i budowy systemów infrastruktury technicznej 
ustala siň: 

1) dopuszczenie robót budowlanych w zakre-
sie sieci infrastruktury technicznej, w tym 
w szczególnoŌci sieci: wodociņgowej, kana-
lizacyjnej, gazowej, ciepłowniczej, elektro-
energetycznej i telekomunikacyjnej; 

2) zachowanie istniejņcych sieci i obiektów in-
frastruktury technicznej, z dopuszczeniem 
ich modernizacji, przebudowy i rozbudowy, 
a także przeniesienia na tereny dróg pu-
blicznych; 

3) powiņzanie sieci z układem zewnňtrznym 
oraz zapewnienie dostňpu do sieci, zgodnie 
z przepisami odrňbnymi; 

4) w zakresie gospodarki wodno-Ōciekowej: 
a) zaopatrzenie w wodň pitnņ z sieci wodo-

ciņgowej z uwzglňdnieniem pkt b, 
b) dopuszczenie indywidualnych ujňń wody 

do czasu realizacji sieci wodociņgowej, 
c) odprowadzenie Ōcieków bytowych i komu-

nalnych do sieci kanalizacji sanitarnej 
z uwzglňdnieniem pkt d, 

d) dopuszczenie lokalizacji zbiorników bezod-
pływowych na Ōcieki bytowe i komunalne 
oraz indywidualnych oczyszczalni Ōcieków 
do czasu realizacji sieci kanalizacji sanitar-
nej, 

e) zagospodarowanie wód opadowych 
i roztopowych na terenach, z zastrzeżeniem 
lit. g, 

f) odprowadzanie wód opadowych i rozto-
powych z terenów dróg publicznych do 
sieci kanalizacji deszczowej, 

g) nakaz podczyszczenia wód opadowych 
i roztopowych odprowadzanych z po-
wierzchni utwardzonych; 

5) w zakresie sieci elektroenergetycznej: 
a) w obszarach zabudowy budowň linii elek-

troenergetycznych wyłņcznie jako kablo-
wych, 

b) dopuszczenie lokalizacji nowych stacji 
transformatorowych słupowych oraz ma-
łogabarytowych wolno stojņcych, 

c) w przypadku zmiany stacji słupowej na ma-
łogabarytowņ lub lokalizacji nowej stacji 
małogabarytowej – działkň budowlanņ 
o powierzchni nie mniejszej niż 20,0 m2. 
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§ 13. W zakresie sposobów i terminów tymczaso-
wego zagospodarowania, urzņdzenia i użytkowa-
nia terenów nie podejmuje siň ustaleŊ. 
 
§ 14. Dla terenów lasów, oznaczonych na rysunku 
planu symbolami 1ZL, 2ZL, 3ZL, 4ZL, 5ZL, 6ZL, 7ZL 
i 8ZL, ustala siň: 

1) zachowanie dotychczasowego sposobu za-
gospodarowania; 

2) nakaz prowadzenia gospodarki leŌnej 
zgodnie z planem urzņdzenia lasów; 

3) dopuszczenie realizacji budowli i urzņdzeŊ 
takich, jak: 

a) drogi techniczne dla służb leŌnych, 
b) dukty leŌne przeznaczone dla rekreacyjnej 

jazdy konnej, 
c) Ōcieżki rowerowe i szlaki piesze, 
d) sieci infrastruktury technicznej; 
4) dopuszczenie lokalizacji obiektów małej ar-

chitektury, w tym służņcych rekreacji lub 
utrzymaniu porzņdku przy duktach leŌnych 
przeznaczonych dla ruchu pieszego, rowe-
rowego i konnego. 

 
§ 15. Dla terenu lasu i zalesieŊ, oznaczonego na 
rysunku planu symbolem ZL/RL, ustala siň: 

1) nakaz prowadzenia gospodarki leŌnej 
zgodnie z planem urzņdzenia lasów; 

2) dopuszczenie zalesienia gruntów nieza-
drzewionych na podstawie planu zalesia-
nia, zgodnie z przepisami odrňbnymi, 
z zastrzeżeniem punktu 3; 

3) zakaz nasadzeŊ drzew w pasie 10 metrów 
od terenu 3KD-D; 

4) nakaz dostosowania drzewostanu do wa-
runków siedliskowych; 

5) dopuszczenie realizacji budowli i urzņdzeŊ 
takich, jak: 

a) drogi techniczne dla służb leŌnych, 
b) dukty leŌne przeznaczone dla rekreacyjnej 

jazdy konnej, 
c) Ōcieżki rowerowe i szlaki piesze, 
d) sieci i obiekty infrastruktury technicznej; 
6) dopuszczenie lokalizacji obiektów małej ar-

chitektury, w tym służņcych rekreacji lub 
utrzymaniu porzņdku przy duktach leŌnych 
przeznaczonych dla ruchu pieszego, rowe-
rowego i konnego. 

 
§ 16. Dla terenów zieleni nieurzņdzonej, łņk, za-
drzewieŊ i wód, oznaczonych na rysunku planu 
symbolami 1ZO/WS, 2ZO/WS, 3ZO/WS, 4ZO/WS, 
5ZO/WS, 6ZO/WS i 7ZO/WS ustala siň: 

1) zakaz zabudowy, z zastrzeżeniem pkt 6; 
2) zachowanie naturalnej zieleni: łņk, pastwisk 

i zadrzewieŊ oraz ukształtowania terenu, 
z uwzglňdnieniem pkt 3; 

3) zachowania istniejņcych cieków i rowów – 
urzņdzeŊ melioracji jako otwartych, 
z dopuszczeniem realizacji przepustów 
w miejscach skrzyżowania z drogami; 

4) dopuszczenie realizacji budowli wodnych 
i melioracji wodnych dla stabilizacji prze-
pływu wód powierzchniowych i poziomu 
wód gruntowych; 

5) nakaz zapewnienia dostňpu do cieków 
i rowów na potrzeby wykonywania robót 
konserwacyjnych i hydrotechnicznych, 
zgodnie z przepisami odrňbnymi; 

6) dopuszczenie lokalizacji budowli, urzņdzeŊ 
i obiektów takich, jak: 

a) Ōcieżki rowerowe i konne oraz szlaki piesze, 
b) sieci infrastruktury technicznej, 
c) obiekty małej architektury, w tym służņce 

rekreacji lub utrzymaniu porzņdku i tablice 
informacyjne przy Ōcieżkach i szlakach 
przeznaczonych dla ruchu pieszego, rowe-
rowego i konnego; 

7) dostňp dla samochodów – wyłņcznie dla 
pojazdów obsługi technicznej oraz pojaz-
dów i maszyn rolniczych do terenów dróg 
publicznych zgodnie z przepisami odrňb-
nymi. 

 
§ 17. Dla terenów zieleni nieurzņdzonej, łņk 
i zadrzewieŊ, oznaczonych na rysunku planu sym-
bolami 1ZO, 2ZO i 3ZO, ustala siň: 

1) zakaz zabudowy, z zastrzeżeniem pkt 4; 
2) zachowanie naturalnej zieleni 

i ukształtowania terenu, z uwzglňdnieniem 
pkt 3 i 4; 

3) dopuszczenie wprowadzenia nasadzeŊ ro-
dzimych gatunków roŌlin, właŌciwych sie-
dliskowo i geograficznie; 

4) dopuszczenie lokalizacji sieci infrastruktury 
technicznej, Ōcieżek rowerowych i szlaków 
pieszych; 

5) dostňp dla samochodów – wyłņcznie dla 
pojazdów obsługi technicznej oraz pojaz-
dów i maszyn rolniczych do terenów dróg 
publicznych zgodnie z przepisami odrňb-
nymi. 

 
§ 18. Dla terenów rolniczych, oznaczonych na ry-
sunku planu symbolami 1R, 2R, 3R, 4R, 5R, 6R, 7R, 
8R, 9R, 10R i 11R, ustala siň: 

1) zakaz zabudowy, z zastrzeżeniem pkt 6; 
2) przeznaczenie terenu pod uprawy rolnicze, 

ogrodnicze i sadownicze; 
3) zachowanie istniejņcych i lokalizacjň no-

wych zadrzewieŊ Ōródpolnych, o charakte-
rze krajobrazowym i wiatrochronnym, 
w szczególnoŌci wzdłuż istniejņcych dróg 
polnych; 

4) zachowanie istniejņcych zbiorników wod-
nych z dopuszczeniem ich przebudowy 
i rozbudowy; 

5) nakaz zapewnienia dostňpu do cieków 
i zbiorników wodnych na potrzeby wyko-
nywania robót konserwacyjnych i hydro-
technicznych, zgodnie z przepisami odrňb-
nymi; 
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6) dopuszczenie lokalizacji sieci infrastruktury 
technicznej, Ōcieżek rowerowych i szlaków 
pieszych; 

7) dostňp dla samochodów oraz pojazdów 
i maszyn rolniczych do dróg publicznych, 
zgodnie z przepisami odrňbnymi. 

 
§ 19. Dla terenów zabudowy zagrodowej, ozna-
czonych na rysunku planu symbolami 1RM, 2RM, 
3RM, 4RM, 5RM i 6RM, ustala siň: 

1) dopuszczenie lokalizacji obiektów służņ-
cych do prowadzenia gospodarstwa rolne-
go, przy czym na terenie dopuszcza siň lo-
kalizacjň: 

a) jednego budynku mieszkalnego jednoro-
dzinnego wolnostojņcego, 

b) budynków inwentarskich, gospodarczych 
i garażowych w iloŌci nie wiňkszej niż dwa 
budynki, 

c) dopuszczenie lokalizacji obiektów małej ar-
chitektury, urzņdzeŊ budowlanych, sieci in-
frastruktury technicznej, stacji transforma-
torowych, stanowisk postojowych, dojaz-
dów i dojŌń, z uwzglňdnieniem § 12 pkt 
4 lit. g, 

d) na terenie 6RM, od strony terenu KDW, 
jednego budynku stróżówki poza wyzna-
czonymi liniami zabudowy; 

2) powierzchniň zabudowy pojedynczego bu-
dynku: 

a) mieszkalnego: 
- na terenach 1RM, 2RM, 3RM, 4RM i 5RM 

nie wiňkszņ niż 300 m2, 
- na terenie 6RM nie wiňkszņ niż 500 m2, 
b) gospodarczego lub inwentarskiego nie 

wiňkszņ niż 200 m2, 
c) garażowego nie wiňkszņ niż 100 m2, 
d) stróżówki nie wiňkszņ niż 25 m2; 
3) powierzchniň biologicznie czynnņ – nie 

mniejszņ niż 70% powierzchni terenu; 
4) dla elewacji budynku kolory pastelowe, 

z wyłņczeniem odcieni różu, fioletu, zieleni 
i niebieskiego, lub kolor naturalny materia-
łu ceramicznego, do brņzu włņcznie; 

5) wysokoŌń budynku: 
a) mieszkalnego – dwie kondygnacje nad-

ziemne, w tym poddasze z pomieszczenia-
mi przeznaczonymi na stały pobyt ludzi, 
oraz nie wiňcej niż 10,0 m, 

b) gospodarczego, garażowego, inwentar-
skiego i stróżówki – jedna kondygnacja 
nadziemna oraz nie wiňcej niż 6,0 m; 

6) geometriň dachów: 

a) budynków mieszkalnych: dachy dwuspa-
dowe i wielospadowe o kņcie nachylenia 
połaci dachowych od 30° do 45°, 
z dopuszczeniem zachowania, przebudowy 
i modernizacji istniejņcych dachów o innej 
geometrii z uwzglňdnieniem pkt 7; 

b) budynków gospodarczych, garażowych, 
inwentarskich i stróżówki – dachy dwuspa-
dowe i wielospadowe o kņcie nachylenia 
połaci dachowych od 15° do 45° 
z dopuszczeniem zachowania, przebudowy 
i modernizacji istniejņcych dachów o innej 
geometrii z uwzglňdnieniem pkt 7; 

7) dla przekryń lukarn, naczółków, wykuszy 
i zadaszeŊ wejŌń stosowanie dowolnej 
geometrii dachów; 

8) dopuszczenie możliwoŌci zmiany sposobu 
użytkowania istniejņcych budynków go-
spodarczych na budynki inwentarskie; 

9) zapewnienie stanowisk postojowych zgod-
nie z normatywem parkingowym podanym 
w § 11 pkt 8; 

10) dostňp dla samochodów oraz pojazdów 
i maszyn rolniczych do dróg publicznych 
zgodnie z przepisami odrňbnymi. 

 
§ 20. Dla terenów komunikacji oznaczonych na 
rysunku planu symbolami 1KD-D, 2KD-D, 3KD-D i 
KDW, ustala siň: 

1) dla terenów dróg publicznych 1KD-D, 2KD-
D i 3KD-D: 

a) lokalizacjň jezdni i co najmniej jednostron-
nego chodnika, z uwzglňdnieniem lit. b, 

b) dopuszczenie lokalizacji pieszo-jezdni; 
2) dla terenu drogi wewnňtrznej KDW lokali-

zacjň pieszo-jezdni. 
 
§ 21. Ustala siň stawkň, o której mowa w art. 36 
ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
w wysokoŌci 30%. 
 

§ 22. Wykonanie uchwały powierza siň Burmi-
strzowi Miasta i Gminy Murowana GoŌlina. 
 
§ 23. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni 
od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzňdowym 
Województwa Wielkopolskiego. 

 
Przewodniczņcy Rady 
 (-) Konrad Strykowski
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Załņcznik nr 1 
do uchwały nr IX/81/2011 

Rady Miejskiej w Murowanej GoŌlinie 
z dnia 26 wrzeŌnia 2011 r. 
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Załņcznik nr 2 
do uchwały nr IX/81/2011 

Rady Miejskiej w Murowanej GoŌlinie 
z dnia 26 wrzeŌnia 2011 r. 

 
ROZSTRZYGNIŇCIE  O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO 

PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA CZŇŋCI ŁOSKONIA STAREGO 
 
 

 
Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zm.)  przedmiotowy pro-
jekt planu został wyłożony do publicznego wglņdu 
w terminie od dnia 5 kwietnia 2011 r. do dnia 9 
maja 2011 r. oraz od dnia 14 czerwca 2011 r. do 
dnia 15 lipca 2011 r.  Uwagi można było składań 
do dnia 31 maja 2011 r. oraz do dnia 1 sierpnia 
2011 r. 

W ustawowym terminie wniesiono 1 uwagň do 
projektu planu, uwzglňdnionņ w całoŌci przez 
Burmistrza Miasta i Gminy Murowana GoŌlina, w 
zwiņzku z czym Rada Miejska w Murowanej GoŌli-
nie nie podejmuje rozstrzygniňcia o sposobie roz-
patrzenia uwag, o którym mowa w art. 20 ust. 1 
ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym. 
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Załņcznik nr 3 
do uchwały nr IX/81/2011 

Rady Miejskiej w Murowanej GoŌlinie 
z dnia 26 wrzeŌnia 2011 r. 

 
ROZSTRZYGNIŇCIE RADY MIEJSKIEJ W MUROWANEJ GOŋLINIE 

O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZEN-
NEGO DLA CZŇŋCI ŁOSKONIA STAREGO INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓ-

RE NALEŻŅ DO ZADAŉ WŁASNYCH GMINY, ORAZ O 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 zm.) Rada Miejska 
w Murowanej GoŌlinie okreŌla sposób realizacji 
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
należņcych do zadaŊ własnych gminy oraz zasady 
ich finansowania: 

 
1. Uchwalenie przedmiotowego miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego nie ge-
neruje nowych terenów, dla których zapisane zo-
stały inwestycje z zakresu infrastruktury technicz-
nej należņce do zadaŊ własnych gminy. Na tere-
nie, niezależnie od ustaleŊ planu mogņ jednakże 
wystņpiń inwestycje, które bňdņ należały do zadaŊ 
własnych gminy. 
 
2. Sposób realizacji zapisanych w planie inwestycji 
z zakresu infrastruktury technicznej. 
1) Zadania w zakresie infrastruktury technicznej 

prowadziń bňdņ właŌciwe przedsiňbiorstwa, w 
kompetencji których leży rozwój sieci: wodo-
ciņgowej i kanalizacji sanitarnej, energetycznej 
i gazociņgowej, zgodnie z miejscowym pla-
nem zagospodarowania przestrzennego oraz 
na podstawie przepisów odrňbnych. Zadania 
w zakresie gospodarki odpadami realizowane 
bňdņ zgodnie z miejscowym planem zagospo-
darowania przestrzennego, zgodnie z planem 
gospodarki odpadami oraz na podstawie 
przepisów odrňbnych. Inwestycje w zakresie 
przesyłania i dystrybucji paliw gazowych, 
energii elektrycznej realizowane bňdņ w spo-
sób okreŌlony w prawie energetycznym. 

2) Podstawň przyjňcia do realizacji zadaŊ, okre-
Ōlonych w miejscowym planie zagospodaro-
wania przestrzennego, które należņ do zadaŊ 
własnych gminy, stanowiń bňdzie Wieloletni 
Plan Inwestycyjny i zapisy uchwał budżeto-
wych Gminy Murowana GoŌlina.  

3) OkreŌlenie terminów przystņpienia i zakoŊ-
czenia realizacji tych zadaŊ ustalone bňdzie 
według kryteriów i zasad przyjňtych przy kon-
struowaniu Wieloletniego Planu Inwestycyj-
nego i uchwał budżetowych Gminy Murowana 
GoŌlina. 

4) Inwestycje realizowane mogņ byń etapowo w 
zależnoŌci od wielkoŌci Ōrodków przeznaczo-
nych na inwestycje. 

 
3. Finansowanie inwestycji bňdzie odbywań siň 
poprzez: 
1) wydatki z budżetu gminy; 
2) współfinansowanie Ōrodkami zewnňtrz-

nymi, poprzez budżet gminy – w ramach 
m.in.: 

a) dotacji unijnych, 
b) dotacji samorzņdu województwa, 
c) dotacji i pożyczek z funduszy celowych, 
d) kredytów i pożyczek bankowych, 
e) innych Ōrodków zewnňtrznych; 
3) udział inwestorów zewnňtrznych. 

 
4. Rozstrzygniňcie nie jest uchwałņ budżetowņ w 
sprawach planowanych wydatków na inwestycje z 
zakresu infrastruktury technicznej tylko propozycjņ 
do rozważenia przy uchwalaniu budżetu gminy w 
tej czňŌci

. 
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