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UCHWAŁA NR VII/68/2011 RADY MIEJSKIEJ W MUROWANEJ GOŚLINIE 

 z dnia 20 czerwca 2011 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr 239/17 w Mściszewie 

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 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 Murowa-
nej Goċlinie uchwala, co nastćpuje:  

§ 1. 1. Uchwala sić miejscowy plan zagospodaro-
wania przestrzennego dla czćċci działki nr 239/17 
w Mċciszewie, zwany dalej „planem”, po stwier-
dzeniu zgodnoċci ze Studium uwarunkowaĉ i kie-
runków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Murowana Goċlina zatwierdzonego uchwałą Nr 
XXXIII/321/09 Rady Miejskiej w Murowanej Goċli-
nie z dnia 28 wrzeċnia 2009 r. 

2. Plan obejmuje czćċć działki nr 239/17, po-
łożonej w Mċciszewie. Szczegółowy przebieg gra-
nicy obszaru objćtego planem okreċla rysunek 
planu. 

3. Integralnymi czćċciami uchwały są: 
1) załącznik nr 1 do uchwały – stanowiący ry-

sunek planu, opracowany w skali 1:500, za-
tytułowany: „Miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego dla czćċci działki 
239/17 w Mċciszewie”; 

2) załącznik nr 2 do uchwały – stanowiący 
rozstrzygnićcie Rady Miejskiej w Murowa-
nej Goċlinie o sposobie rozpatrzenia uwag 
wniesionych do projektu planu; 

3) załącznik nr 3 do uchwały – stanowiący 
rozstrzygnićcie Rady Miejskiej w Murowa-
nej Goċlinie o sposobie realizacji zapisa-
nych w planie inwestycji z zakresu infra-
struktury technicznej, które należą do za-
daĉ własnych gminy oraz o zasadach ich 
finansowania. 

 
§ 2. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej 
uchwały mowa jest o: 

1) budynku pomocniczym – należy przez to 
rozumieć garaż lub budynek gospodarczy; 

2) działce budowlanej – należy przez to rozu-
mieć działkć budowlaną w rozumieniu 
przepisów ustawy o planowaniu i  zago-
spodarowaniu przestrzennym; 

3) linii rozgraniczającej – należy przez to ro-
zumieć linić wydzielającą tereny o różnym 
przeznaczeniu lub różnych zasadach zago-
spodarowania; 

4) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy 
przez to rozumieć linić wyznaczającą mi-

nimalną odległoċć od linii rozgraniczającej, 
w jakiej można sytuować budynek; 

5) ogrodzeniu ażurowym – należy przez to ro-
zumieć ogrodzenie, w którym czćċć ażuro-
wa pomićdzy elementami konstrukcyjnymi 
stanowi nie mniej niż 60% długoċci całko-
witej ogrodzenia; 

6) powierzchni zabudowy – należy przez to 
rozumieć powierzchnić budynku wyzna-
czoną przez rzut pionowy zewnćtrznych 
krawćdzi ċcian budynku na powierzchnić; 

7) reklamie – należy przez to rozumieć noċnik 
informacji i promocji wizualnej w jakiej-
kolwiek materialnej formie wraz z elemen-
tami konstrukcyjnymi, niebćdący szyldem, 
tablicą informacyjną lub znakiem w rozu-
mieniu przepisów o znakach i sygnałach 
drogowych; 

8) szyldzie – należy przez to rozumieć ozna-
czenie jednostki organizacyjnej lub przed-
sićbiorcy, ich siedzib lub miejsc wykony-
wania działalnoċci; 

9) tablicy informacyjnej – należy przez to ro-
zumieć element systemu informacji gmin-
nej, turystycznej, przyrodniczej lub edukacji 
ekologicznej oraz tablicć z oznaczeniem 
sieci infrastruktury technicznej; 

10) terenie – należy przez to rozumieć obszar o 
okreċlonym przeznaczeniu i zasadach za-
gospodarowania, wyznaczony na rysunku 
planu liniami rozgraniczającymi 

 
§ 3. W zakresie przeznaczenia terenu ustala sić 
teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
oznaczony na rysunku planu symbolem MN. 
 
§ 4. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego ustala sić: 

1) dopuszczenie lokalizacji: 
a) ogrodzeĉ wyłącznie ażurowych lub 

w formie żywopłotów, na podmurówce 
o wysokoċci nie wićkszej niż 0,5 m, 

b) budynków pomocniczych, 
c) szyldów o powierzchni nie wićkszej niż 

1m2, 
d) tablic informacyjnych, 
e) obiektów małej architektury, 
f) dojċć i dojazdów; 
2) zakaz lokalizacji: 
a) tymczasowych obiektów budowlanych, 
b) ogrodzeĉ pełnych, betonowych oraz żelbe-

towych, 
c) reklam. 
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§ 5. W zakresie zasad ochrony ċrodowiska, przyro-
dy i krajobrazu kulturowego ustala sić: 

1) zakaz lokalizacji przedsićwzićć mogących 
zawsze lub potencjalnie znacząco oddzia-
ływać na ċrodowisko, w rozumieniu prze-
pisów odrćbnych, z wyjątkiem dopuszczo-
nych ustaleniami planu oraz inwestycji celu 
publicznego z zakresu łącznoċci publicznej 
o nieznacznym oddziaływaniu; 

2) wykorzystywanie nadmiaru mas ziemnych 
pozyskanych podczas prac budowlanych 
na obszarze działki budowlanej lub ich 
usuwanie zgodnie z przepisami odrćbnymi; 

3) rekultywacjć gleby lub ziemi, w przypadku 
ich zanieczyszczenia, zgodnie z przepisami 
odrćbnymi; 

4) zagospodarowanie odpadów, zgodnie 
z przepisami odrćbnymi; 

5) odprowadzenie ċcieków bytowych do sieci 
kanalizacji sanitarnej, z dopuszczeniem, do 
czasu realizacji sieci kanalizacji sanitarnej, 
odprowadzenia ich do bezodpływowych 
zbiorników do gromadzenia ċcieków; 

6) zakaz realizacji przydomowych oczyszczalni 
ċcieków; 

7) zagospodarowanie wód opadowych i roz-
topowych w granicach działki budowlanej, 
zgodnie z przepisami odrćbnymi, z dopusz-
czeniem odprowadzenia ich do sieci kanali-
zacji deszczowej; 

8) w przypadku nawierzchni utwardzonych 
nakaz stosowania urządzeĉ podczyszczają-
cych wody opadowe i roztopowe przed 
wprowadzeniem ich do zbiorników reten-
cyjnych lub innych cieków i rowów; 

9) stosowanie indywidualnych systemów 
grzewczych, zgodnie z przepisami odrćb-
nymi, z zastrzeżeniem pkt 10; 

10) zakaz stosowania pieców i trzonów ku-
chennych na paliwo stałe, z wyjątkiem pa-
liw odnawialnych z biomasy; 

11) zagospodarowanie zielenią wszystkich 
wolnych od utwardzenia fragmentów tere-
nów, z uwzglćdnieniem przepisów odrćb-
nych; 

12) nakaz uzyskania okreċlonych przepisami 
odrćbnymi dopuszczalnych poziomów ha-
łasu w ċrodowisku jak dla terenów zabu-
dowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

 
§ 6. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kultu-
rowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 
nie podejmuje sić ustaleĉ. 
 
§ 7. W zakresie wymagaĉ wynikających z potrzeby 
kształtowania przestrzenni publicznych nie podej-
muje sić ustaleĉ. 
§ 8. W zakresie szczegółowych parametrów 
i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zago-
spodarowania terenu ustala sić: 

1) lokalizacjć budynków zgodnie z liniami za-
budowy wyznaczonymi na rysunku planu; 

2) lokalizacjć nie wićcej niż jednego budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego na jednej 
działce budowlanej, wyłącznie w formie 
wolno stojącej; 

3) lokalizacjć budynku pomocniczego 
w formie wolno stojącej lub dobudowanej 
do budynku mieszkalnego; 

4) powierzchnić działki budowlanej – nie 
mniejszą niż 2000 m2; 

5) powierzchnić zabudowy – nie wićkszą niż 
20% powierzchni działki budowlanej i nie 
wićcej niż 300 m2; 

6) powierzchnić budynku pomocniczego – nie 
wićcej niż 50 m2; 

7) powierzchnić biologicznie czynną – nie 
mniejszą niż 65% powierzchni działki bu-
dowlanej; 

8) dach stromy o kącie nachylenia połaci da-
chowych od 20o do 40o, przy czym dla bu-
dynku pomocniczego dopuszcza sić dach 
płaski; 

9) zakaz lokalizacji kondygnacji podziemnych; 
10) wysokoċć zabudowy nie wićkszą niż: 
a) 9 m dla budynku mieszkalnego, 
b) 5 m dla budynku pomocniczego; 
11) dopuszczenie lokalizacji naziemnych sta-

nowisk postojowych, dojċć, dojazdów, 
urządzeĉ budowlanych, z zastrzeżeniem § 5 
pkt 6. 

 
§ 9. W zakresie granic i sposobów zagospodaro-
wania terenów podlegających ochronie na pod-
stawie przepisów odrćbnych nie podejmuje sić 
ustaleĉ. 
 
§ 10. W zakresie szczegółowych zasad i warunków 
scalania i podziału nieruchomoċci nie podejmuje 
sić ustaleĉ. 
 
§ 11. W zakresie szczególnych warunków zago-
spodarowania terenu oraz ograniczeĉ w jego użyt-
kowaniu ustala sić: 

1) uwzglćdnienie w zagospodarowaniu tere-
nu ograniczeĉ wynikających z przebiegu 
sieci infrastruktury technicznej, zgodnie 
z przepisami odrćbnymi, 

2) uwzglćdnienie sąsiedztwa terenu zagrożo-
nego ruchami masowymi ziemi oraz wy-
móg wykonania badaĉ geotechnicznych 
podłoża okreċlających warunki dla posa-
dowienia i fundamentowania budynków. 

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

1) dostćp do drogi publicznej – drogi powia-
towej nr 2025P, poprzez istniejący zjazd po-
łożony poza granicą planu, zgodnie z prze-
pisami odrćbnymi; 
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2) zapewnienie, w obrćbie działki budowlanej, 
potrzeb parkingowych dla samochodów 
osobowych w liczbie nie mniejszej niż 2 
miejsca postojowe na działce na każdy bu-
dynek mieszkalny jednorodzinny oraz do-
datkowe 2 miejsca w przypadku lokalizacji 
usług w budynku mieszkalnym; 

3) zaopatrzenie w wodć pitną z sieci wodo-
ciągowej; 

4) zaopatrzenie w energić elektryczną z sieci 
elektroenergetycznej; 

5) powiązanie sieci infrastruktury technicznej 
z układem zewnćtrznym oraz zapewnienie 
dostćpu do sieci, zgodnie z przepisami od-
rćbnymi; 

6) dopuszczenie zaopatrzenia w gaz i ciepło 
z sieci gazowej lub cieplnej; 

7) dopuszczenie robót budowlanych w zakre-
sie przyłączy oraz sieci infrastruktury tech-
nicznej, w tym w szczególnoċci sieci: wo-
dociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, cie-
płowniczej, elektroenergetycznej, teleko-
munikacyjnej oraz systemu monitoringu 

wizyjnego i systemu służb ratowniczych i 
bezpieczeĉstwa publicznego. 

 
§ 13. Nie ustala sić sposobów i terminów tymcza-
sowego zagospodarowania, urządzania i użytko-
wania terenu. 
 
§ 14. Ustala sić stawkć, o której mowa w art. 36 
ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wyso-
koċci 30%. 
 
§ 15. Wykonanie uchwały powierza sić Burmi-
strzowi Miasta i Gminy Murowana Goċlina. 
 
§ 16. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Wo-
jewództwa Wielkopolskiego. 
 

Przewodniczący Rady 
(-) Konrad Strykowski 
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Załącznik nr 1 
do uchwały nr VII/68/2011 
Rady Miejskiej w Murowanej Goċlinie 
z dnia 20 czerwca 2011 r. 
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Załącznik nr 2 
do uchwały nr VII/68/2011 

Rady Miejskiej w Murowanej Goċlinie 
z dnia 20 czerwca 2011 r. 

 
ROZSTRZYGNIĆCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGO-
SPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA CZĆĊCI DZIAŁKI NR 239/17 W MĊCISZEWIE 
 
 
 Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 27 marca 
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z poźn. zm.) 
przedmiotowy projekt planu został wyłożony do 
publicznego wglądu w terminie od dnia 26 kwiet-
nia 2011 r. do dnia 27 maja 2011 r. 
 Uwagi można było składać do dnia 13 
czerwca 2011 r. 

 W ustawowym terminie nie wniesiono 
żadnych uwag do projektu planu, w związku 
z czym Rada Miejska w Murowanej Goċlinie nie 
podejmuje rozstrzygnićcia o sposobie ich rozpa-
trzenia, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ww. usta-
wy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym. 
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Załącznik nr 3 

do uchwały nr VII/68/2011 
Rady Miejskiej w Murowanej Goċlinie 

z dnia 20 czerwca 2011 r. 
 
 

ROZSTRZYGNIĆCISPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO DLA CZĆĊCI DZIAŁKI NR 239/17 W MĊCISZEWIE INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRA-

STRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAĈ WŁASNYCH GMINY, ORAZ ZASADACH ICH FI-
NANSOWANIA 

 
 Na obszarze objćtym projektem miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego nie ma 
terenów, dla których zapisane zostały inwestycje z 

zakresu infrastruktury technicznej należące do zadaĉ 
własnych gminy. 
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UCHWAŁA NR XI/83/11 RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH 

 z dnia 27 czerwca 2011 r. 

w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa 
mieszkaniowego wraz z towarzyszącymi usługami – rejon ulic: Czarnkowska, Droga Leśna, Wybudowanie 

w Obornikach.  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 20 ust. 
1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 
r. Nr 80, poz. 717 ze zm.) Rada Miejska w Oborni-
kach uchwala, co nastćpuje:  
 

§ 1.  

Art. 1. Po stwierdzeniu zgodnoċci poniższych 
ustaleĉ ze studium uwarunkowaĉ i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy 
Oborniki, zatwierdzonego uchwałą Nr VI/30/03 
Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 05 lutego 
2003r. uchwala sić zmianć miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenów bu-
downictwa mieszkaniowego wraz z towarzyszą-

cymi usługami – rejon ulic: Czarnkowska, Droga 
Leċna, Wybudowanie w Obornikach zwaną dalej 
„zmianą planu”. 

 
Art. 2. Granice obszaru objćtego zmianą planu 

okreċla rysunek zmiany planu. 
 
Art. 3. Integralnymi czćċciami uchwały są: 
1) załącznik nr 1 – stanowiący czćċć graficzną 

zwaną „rysunkiem zmiany planu”, opra-
cowany w skali 1:1000 i zatytułowany: 
Zmiana miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego terenów budownic-
twa mieszkaniowego wraz z  towarzyszą-
cymi usługami – rejon ulic: Czarnkowska, 
Droga Leċna, Wybudowanie w Obornikach; 


