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UCHWADA Nr XXXIV/336/2009 RADY MIEJSKIEJ W MUROWANEJ GOZLINIE

z dnia 26 papdziernika 2009 r.

w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Dopucho-

wo, 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.) oraz 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:

§1. Po stwierdzeniu zgodno[ci ze Studium uwa-

runkowaG i kierunków zagospodarowania prze-

strzennego Gminy Murowana Go[lina - przyjętego 
uchwaEą XXXIII/321/2009 Rady Miejskiej w Muro-

wanej Go[linie z dnia 28 wrze[nia 2009 r., uchwala 
się zmianę miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego we wsi Dopuchowo, gmina Muro-

wana Go[lina, zwaną dalej planem.

§2. Integralną czę[cią planu są:
1) rysunek planu w skali 1:1000 zaEącznik nr 1;
2) rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Murowanej 

Go[linie wniesionych uwag do projektu planu 
- zaEącznik nr 2;

3) rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Murowanej Go-

[linie sposobu realizacji, zapisanych w planie, 
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które nalerą do zadaG wEasnych Gminy oraz 
zasady ich finansowania, zgodnie z przepisami 
o finansach publicznych - zaEącznik nr 3.

DZIAD I
Postanowienia ogólne

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

1) przeznaczeniu podstawowym - nalery przez to 
rozumieć takie przeznaczenie, które powinno 
przewarać na danym obszarze, wyznaczonym 
liniami rozgraniczającymi;

2) funkcji terenu - nalery przez to rozumieć prze-

znaczenie podstawowe terenu;
3) terenie - nalery przez to rozumieć obszar wy-

dzielony liniami rozgraniczającymi o jednako-

wych zasadach zagospodarowania, którego 
przeznaczenie zostaEo okre[lone w §6 i od-

powiedniej karcie terenu w §8, przeznaczony 
takre pod drogi, sieci i urządzenia sieciowe in-

frastruktury technicznej oraz zieleG;
4) intensywno[ci zabudowy - nalery przez to rozu-

mieć stosunek powierzchni caEkowitej wszyst-
kich kondygnacji nadziemnych wszystkich 
budynków na dziaEce do powierzchni dziaEki. 
W karcie terenu morna ustalić intensywno[ć 
zabudowy dla terenu;

5) powierzchni caEkowitej budynku - nalery przez 
to rozumieć sumę powierzchni wszystkich 
kondygnacji budynku, mierzonych po obrysie 
zewnętrznym budynku z wEączeniem tynków 
i okEadzin, na poziomie posadzki pomieszczeG 
lub ich czę[ci o wysoko[ci ponad 1,90 m, za-

mkniętych i przekrytych ze wszystkich stron, 
z wyjątkiem nadbudówek ponad dachem, ta-

kich jak maszynownia dpwigu, centrala wenty-

lacyjna, klimatyzacyjna lub kotEownia. Do po-

wierzchni caEkowitej nie wlicza się powierzchni 
loggii, balkonów, galerii, tarasów;

6) powierzchni urytkowej budynku - nalery przez 
to rozumieć powierzchnię caEkowita pomniej-
szoną o powierzchnie zajęte przez: konstruk-

cję, instalacje oraz klatki schodowe, szyby 
windowe, wbudowane garare i parkingi oraz 
pomieszczenia nieurytkowe;

7) typie zabudowy - nalery przez to rozumieć ze-

spóE następujących cech zabudowy: usytuo-

wanie budynku na dziaEce, gabaryty budynku, 
rodzaj dachu (pEaski, stromy). Jereli w usta-

leniu jest mowa o projektowanej zabudowie 
w typie zabudowy istniejącej - typ ten okre[la 
zabudowa istniejąca w bezpo[rednim sąsiedz-
twie projektowanej. Na fragmentach niezabu-

dowanych, poza bezpo[rednim sąsiedztwem 
zabudowy istniejącej - ustalenie typu zabudo-

wy nie obowiązuje, chyba re takre dla tych 
fragmentów zostaE ustalony obowiązujący typ 
zabudowy;

8) wysoko[ci zabudowy - nalery przez to rozumieć 
wysoko[ć mierzoną od najnirszej rzędnej rzutu 
pionowego obrysu [cian lub podpór najnirszej 
kondygnacji nadziemnej na powierzchnię te-

rów w finansowaniu inwestycji z zakresu infrastruk-

tury technicznej.
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.
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renu (odwzorowaną na podkEadzie mapowym 
rysunku planu) do najwyrszej kalenicy dachu 
lub najwyrszego punktu na pokryciu kubatury 
budynku albo attyki. Do wysoko[ci zabudowy 
nie wlicza się urządzeG, instalacji i elementów 
technicznych, rekreacyjno- sportowych, rekla-

mowych (o ile nie mają formy attyki), takich 
jak: anteny, maszty odgromnikowe, kominy, 
klimatyzatory, nadbudówki nad dachami (np. 
maszynownie dpwigów, centrale wentylacyj-
ne, klimatyzacyjne, kotEownie), które postrze-

gane z poziomu podEogi parteru (z odlegEo[ci 
od zabudowy nie mniejszych nir dwie i nie 
większych nir trzy jej wysoko[ci) nie podwyr-
szają optycznie zabudowy swoją masą. Do-

puszcza się mierzenie wysoko[ci oddzielnie dla 
poszczególnych czę[ci budynków;

9) bryle budynku nalery przez to rozumieć zespóE 
następujących cech budynku: typ zabudowy, 
ksztaEt dachu, rozczEonkowanie;

a) ksztaEt dachu: rodzaj dachu, liczba poEaci, kie-

runek kalenicy, typ konstrukcyjny (mansardo-

wy, naczóEkowy, pulpitowy itp.), kąt nachyle-

nia poEaci, kolor i materiaE pokrycia,
b) rozczEonkowanie: ksztaEt rzutu budynku, zrór-

nicowanie wysoko[ci budynku, cokóE, ryzality, 
wnęki, wykusze, wieryczki, lukarny, balkony;

10) charakterze budynku nalery przez to rozumieć 
zespóE następujących cech budynku: bryEa bu-

dynku, rozplanowanie i proporcje otworów 
okiennych, kolorystyka;

11) dachu stromym - nalery przez to rozumieć 
dach, który speEnia równocze[nie następujące 
warunki:

a) poEacie dachowe są nachylone do poziomu 
pod kątem większym nir 30°, w przypadku 
górnej poEaci dachu mansardowego - pod ką-

tem większym nir 10°,
b) powierzchnia lukarn przykrytych poEaciami o 

mniejszym nachyleniu nie przekracza poEowy 
caEej powierzchni przykrytej dachem;

Za dach stromy nie uwara się dachów w ksztaE-
cie kopuE, kolebek itp. widocznych z poziomu 
terenu;

12) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nalery przez 
to rozumieć linię ograniczającą obszar, na któ-

rym dopuszcza się wznoszenie budynków oraz 
-okre[lonych w ustaleniach planu - budowli. 
Linia nie dotyczy: balkonów, wykuszy, loggii, 
gzymsów, okapów, podokienników, zadaszeG 
nad wej[ciami, ryzalitów, przedsionków, scho-

dów zewnętrznych, pochylni, tarasów, czę[ci 
podziemnych obiektów budowlanych, o ile 
ustalenia planu nie stanowią inaczej;

13) obowiązującej linii zabudowy - nalery przez to 
rozumieć nieprzekraczalną linię zabudowy, na 
której musi być usytuowane przynajmniej 60% 
powierzchni elewacji budynku oraz - okre[lo-

nych w ustaleniach planu - budowli;
14) ukEadzie odwadniającym - nalery przez to 

rozumieć ukEad obejmujący szczelne, otwarte 
lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej, 
cieki naturalne, kanaEy, rowy i drenare;

15) budynku technicznym i technologicznym - na-

lery przez to rozumieć budynek przeznaczo-

ny wyEącznie dla urządzeG technologicznych, 
urządzeG i instalacji w rozumieniu ustawy Pra-

wo ochrony [rodowiska oraz ich obsEugi w za-

kresie niezbędnym do ich prawidEowego funk-

cjonowania;
16) osi kompozycyjnej - nalery przez to rozu-

mieć linię, wzdEur której zakazuje się lokalizacji 
obiektów budowlanych przesEaniających widok 
na przynajmniej czę[ć obiektów lub elementów 
zagospodarowania terenu zlokalizowanych na 
koGcach tej linii;

17) dominancie - nalery przez to rozumieć obiekt 
budowlany albo jego czę[ć lub pojedynczy ele-

ment zieleni wysokiej wyrórniający się w kra-

jobrazie, dla którego w promieniu minimum 10 
m od jego [rodka zakazuje się lokalizowania 
innych obiektów lub ich czę[ci oraz elemen-

tów zieleni wysokiej, których wysoko[ć mak-

symalna jest większa nir wysoko[ć dominanty 
pomniejszona o 2 m.

§4.1. Planem objęto obszar o powierzchni okoEo 
20 ha.

2. Obszar, o którym mowa w ust. 1, zawiera się 
pomiędzy drogą powiatową nr 2398 Dopuchowo-
Boduszewo, linią kolejową oraz lasem.

§5. Granice obszaru objętego planem przedsta-

wiono na rysunku planu, o którym mowa w §2 pkt 
1, stanowią one granice zatwierdzenia.

DZIAD II
Ustalenia szczegóEowe

§6.1. Oznaczenia literowe dotyczące przeznacze-

nia terenów uryte w niniejszym planie i okre[lają 
zakres dopuszczalnych funkcji:

MN1 przeznaczenie podstawowe - tereny zabudo-

wy mieszkaniowej jednorodzinnej
W terenach mieszkaniowych MN dopuszcza się:
1) domy wolno stojące i blipniacze;
2) usEugi speEniające równocze[nie ponirsze wa-

runki:
a) brak kolizji z funkcją mieszkaniową, w szcze-

gólno[ci w zakresie emisji haEasu,
b) mieszczące się w lokalach urytkowych do 

200 m2 powierzchni urytkowej,
c) dysponujące odrębnym wej[ciem z zewnątrz 

lub wej[ciem z zewnątrz wspólnym z najwyrej 
jednym mieszkaniem,

oraz ze szczególnym wyEączeniem:
- rzemiosEa produkcyjnego,
- stacji paliw,
- warsztatów samochodowych blacharskich i la-

kierniczych,
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- stacji obsEugi samochodów,
- parkingów i garary dla samochodów osobo-

wych powyrej 5 stanowisk,
- salonów samochodowych,
- hurtowni,
- budynków zamieszkania zbiorowego;

ZL przeznaczenie podstawowe - lasy
Na terenie lasów dopuszcza się lokalizowanie 

wszelkich obiektów wskazanych w planie urządze-

nia lasu
ZI przeznaczenie podstawowe - tereny zieleni re-

kreacyjnej i izolacyjnej
W terenach zieleni ZI dopuszcza się obiekty takie 

jak: drogi p-poz dla obsEugi sąsiadujących lasów
KDZ przeznaczenie podstawowe -tereny dróg i 

ulic zbiorczych
KDD przeznaczenie podstawowe -tereny dróg i 

ulic dojazdowych
Na terenach transportu drogowego dopuszcza się 

obiekty stanowiące tradycyjne wyposarenie ulic, 
np.: kioski z prasą, punkty sprzedary biletów, bud-

ki telefoniczne, wiaty przystankowe, no[niki rekla-

mowe, w tym równier na lokalizacjach tymczaso-

wych.
Dla terenów dróg dopuszcza się, aby nie zawie-

raEy one w ramach linii rozgraniczających terenów 
caEo[ci dróg i ulic z ich planowanym lub istniejącym 
wyposareniem, a stanowiEy jedynie poszerzenia 
dróg jur istniejących w bezpo[rednim sąsiedztwie 
obszaru planu.

IT przeznaczenie podstawowe - tereny infrastruk-

tury technicznej wspólne tereny dla rórnych sy-

stemów infrastruktury technicznej, np.: korytarze 
infrastruktury technicznej, zgrupowania obiektów 
infrastruktury technicznej, punkty zasilania elektro-

energetycznego i trafostacje, ujęcia wody, zbiorniki 
wodociągowe, pompownie wodociągowe, przepom-

pownie [cieków sanitarnych, kotEownie, przepom-

pownie deszczowe.
2. W ramach wszystkich wyrej wymienionych 

funkcji dopuszcza się obiekty infrastruktury tech-

nicznej (z wykluczeniem stacji bazowych telefonii 
komórkowej) i drogi wewnętrzne sEurące obsEudze 
tych terenów.

§7.1. Ustala się następujące zasady obowiązujące 
na caEo[ci terenu miejscowego planu zagospodaro-

wania przestrzennego:
a) Ustalone w planie zasady podziaEu terenów 

na dziaEki nie dotyczą wydzieleG geodezyjnych 
dla sieci i urządzeG sieciowych infrastruktury 
technicznej, dróg oraz istniejących wydzieleG,

b) Wody opadowe lub roztopowe ujęte w syste-

my kanalizacyjne, pochodzące z powierzchni 
zanieczyszczonych wymagają oczyszczenia, 
zgodnie z przepisami szczególnymi, natomiast 
pochodzące z pozostaEych powierzchni mogą 
być zagospodarowane w sposób niezorganizo-

wany na terenie, do którego inwestor posiada 
tytuE prawny,

c) Nakazuje się zapewnienie dostępu do elemen-

tów infrastruktury technicznej wskazanych na 
rysunku planu takich jak wodociągi, kanaEy sa-

nitarne i linie elektroenergetyczne,
d) Potrzeby parkingowe nakazuje się zaspokajać 

w granicach wEasnych dziaEek oraz zgodnie ze 
szczegóEowymi zapisami zamieszczonymi w 
poszczególnych kartach terenów,

e) Inwestycje zlokalizowane w granicach strefy 
obserwacji archeologicznej ustalonej w celu 
ochrony stanowiska archeologicznego naka-

zuje się uzgodnić z wEa[ciwym konserwato-

rem zabytków,
f) Zakazuje się zmiany w sposób trwaEy rzepby 

terenu,
g) Zakazuje się wznoszenia ogrodzeG o wysoko-

[ci większej nir 1,8 m,
h) Zakazuje się stosowania ogrodzeG w formie 

litych murów oraz z prefabrykatów betono-

wych,
i. Przez teren planu przebiega linia elektroener-

getyczna SN 15kV:
- zagospodarowanie zgodnie z przepisami odręb-

nymi,
- dopuszcza się przebudowanie linii w tym rów-

nier jej skablowanie.

§8.1. Ustala się podziaE obszaru objętego planem 
na 7 terenów oznaczonych symbolami dwucyfro-

wymi od 01 do 07, literowymi po my[lniku ozna-

czającymi dopuszczalny zakres funkcji zgodnie z §6 
oraz dla obszarów o rórnych sposobach zagospo-

darowania w ramach jednego terenu funkcyjnego 
literą po kropce.

2. Ustalenia szczegóEowe dla poszczególnych te-

renów są następujące:

KARTA TERENU zmiany miejscowego planu zago-

spodarowania przestrzennego we wsi Dopiechowo, 
Gmina Murowana Go[lina

1. NUMER 01
2. POWIERZCHNIA 17.7 ha
3. PRZEZNACZENIE
MN1 tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-

dzinnej
4. FUNKCJE WYDĄCZONE Z ZAKRESU FUNKCJI 

DOPUSZCZONYCH
dla obszaru A i C wszelkie usEugi
5. ISTNIEJĄCE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB 

ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z 
PLANEM

nie ustala się
6. ZASADY OCHRONY l KSZTADTOWANIA DADU 

PRZESTRZENNEGO
stosuje się zasady, o których mowa w pkt 7 i 11
7. ZASADY KSZTADTOWANIA ZABUDOWY I ZA-

GOSPODAROWANIA TERENU
1) linie zabudowy:

a) obowiązująca linia zabudowy jak na rysunku 
planu,
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b) nieprzekraczalna linia zabudowy od granicy 
Parku Krajobrazowego Puszczy Zielonka 50,0 
m jak na rysunku planu,

c) nieprzekraczalna linia zabudowy od terenu 
04-ZL 12,0 m jak na rysunku planu,

d) nieprzekraczalna linia zabudowy od linii roz-
graniczającej terenu 05-KDD

- drogi zbiorczej jak na rysunku planu,
e) nieprzekraczalna linia zabudowy od dróg we-

wnętrznych 4,0 m,
f) nieprzekraczalna linia zabudowy od granicy z 

terenem kolejowym 10,0 m i 20,0 m jak na 
rysunku planu;

2) wielko[ć powierzchni zabudowy w stosunku 
do powierzchni dziaEki maksymalnie 20%;

3) minimalny procent powierzchni biologicznie 
czynnej: 65% powierzchni dziaEki;

4) intensywno[ć zabudowy dla dziaEki, minimalna: 
nie ustala się, maksymalna: 0,35;

5) wysoko[ć zabudowy, minimalna: 6,0 m, mak-

symalna: 9,0 m, dopuszcza się w obszarze B 
zwiększenie wysoko[ci do 10,0 m dla domów 
stanowiących lokalne akcenty urbanistyczne 
w miejscach dominant jak na rysunku planu;

6) formy zabudowy:
a) domy wolnostojące, w obszarach A i B do-

puszcza się domy blipniacze,
b) o jednolitym charakterze budynków,
c) maksymalnie 2 kondygnacje naziemne, w 

tym poddasze urytkowe;
7) ksztaEt dachu:

a) strome,
b) dwu lub wielospadowe,
c) gEówna kalenica dachu równolegle do linii za-

budowy;
8) inne:

a) pokrycia dachowe w odcieniach czerwieni,
b) dominanty jak na rysunku planu w obszarach 

A i B,
c) osie kompozycyjne jak na rysunku planu w 

obszarach A i B,
d) dla obszaru A i C dopuszcza się maksymalnie 

jeden budynek mieszkalny i jeden budynek ga-

rarowy na jednej dziaEce,
e) dla obszaru B dopuszcza się maksymalnie je-

den budynek mieszkalny lub mieszkalno- usEu-

gowy lub usEugowy i jeden budynek gararowy 
na jednej dziaEce.

8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIADU 
NIERUCHOMOZCI

1) szeroko[ć frontu dziaEki: jak na rysunku planu;
2) wielko[ć dziaEki,

a) dla obszaru A:
- dla domów blipniaczych: minimalna: 850 m2, 

maksymalna: 2000 m2

- dla domów wolnostojących: minimalna 1200 
m2, maksymalna: 2000 m2

b) dla obszaru B:
- dla domów blipniaczych: minimalna: 850 m2, 

maksymalna: 2000 m2

- dla domów wolnostojących: minimalna 1200 
m2, maksymalna: 2000 m2

c) dla obszaru C: minimalna: 1600 m2, maksy-

malna: nie ustala się;
3) obszary wymagające przeprowadzenia scaleG 

i podziaEów nieruchomo[ci w rozumieniu usta-

wy o gospodarce nieruchomo[ciami - nie usta-

la się;
4) dopuszczalna maksymalna ilo[ć dziaEek pod 

funkcję mieszkaniową-129, projektowany po-

dziaE geodezyjny jak na rysunku planu.
9. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNI-

KACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
1) dostępno[ć drogowa - z drogi zbiorczej zlo-

kalizowanej na terenie 06-KDZ poprzez drogę 
dojazdową 05-KDD oraz ukEad dróg wewnętrz-
nych wydzielonych liniami zalecanego sposobu 
podziaEów geodezyjnych jak na rysunku planu;

2) parkingi:
a) min. 2 stanowiska postojowe na 1 mieszka-

nie dla budynku z więcej nir jednym lokalem 
mieszkalnym na dziaEce wEasnej,

b) min. 2 miejsca na 1 budynek mieszkalny jed-

norodzinny na dziaEce wEasnej, dopuszcza się 
organizację podjazdów do garary towarzyszą-

cych zabudowie jednorodzinnej jako miejsca 
parkingowego,

c) w przypadku lokalizacji usEug min. 3 stanowi-
ska postojowe na 100 m2 powierzchni usEug 
lub 2 stanowiska postojowe na 10 zatrudnio-

nych, dopuszcza się lokalizację czę[ci stano-

wisk postojowych dla usEug na terenie 05-KD-
D;

3) zaopatrzenie w wodę - z sieci wodociągowej;
4) odprowadzenie [cieków - do kanalizacji sani-

tarnej;
5) odprowadzenie wód opadowych - zagospoda-

rowanie na terenie lub do ukEadu odwadniają-

cego;
6) zaopatrzenie w energię elektryczną- z sieci 

elektroenergetycznej;
7) zaopatrzenie w gaz - z sieci gazowej lub gaz 

bezprzewodowy;
8) zaopatrzenie w ciepEo - z sieci ciepEowniczej lub 

niskoemisyjnych pródeE lokalnych;
9) gospodarka odpadami: odpady komunalne - po 

segregacji wywóz na skEadowisko miejskie, 
pozostaEe - zgodnie z obowiązującymi przepi-
sami;

10) planowane urządzenia i sieci magistralne - do-

puszcza się przebudowę istniejącej napowietrz-
nej linii energetycznej SN-15kV. Zachować 
strefę ochronną od sieci napowietrznej 5m od 
przewodu skrajnego w rzucie poziomym.

10. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTU-

ROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU KULTURO-

WEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓDCZESNEJ
1) strefy ochrony dóbr kultury - teren objęty strefą 

ochrony konserwatorskiej - archeologicznej;
2) zasady ksztaEtowania struktury przestrzennej - 
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nie ustala się;
3) zasady ochrony obiektów o warto[ciach kul-

turowych - wszelkie prace ziemne wymagają 
nadzoru archeologicznego.

11. ZASADY OCHRONY ZRODOWISKA I PRZY-

RODY
1) obowiązują dopuszczalne poziomy haEasu jak 

dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednoro-

dzinnej okre[lone w przepisach odrębnych;
2) nakaz zachowania i uzupeEnienie drzewostanu, 

zgodnie z miejscowymi warunkami siedlisko-

wymi;
3) zakaz lokalizacji funkcji emitujących haEas prze-

kraczający warto[ci dopuszczalne okre[lone w 
przepisach odrębnych jak dla zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej.

12. ZASADY KSZTADTOWANIA PRZESTRZENI 
PUBLICZNYCH nie dotyczy

13. SPOSOBY l TERMINY TYMCZASOWEGO ZA-

GOSPODAROWANIA TERENU zakaz zagospodaro-

wania tymczasowego
14. USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW RE-

HABILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY I INFRA-

STRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJĄCYCH 
PRZEKSZTADCEF LUB REKULTYWACJI

nie dotyczy
15. STAWKA PROCENTOWA
30%
16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW 

LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE NA 
PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW

1) teren w caEo[ci znajduje się w otulinie Parku 
Krajobrazowego Puszczy Zielonka, dla której 
obowiązują przepisy odrębne;

2) w bezpo[rednim sąsiedztwie terenu przebie-

ga linia kolejowa normalnotorowa - nalery 
uwzględnić wszelkie wymogi wynikające z 
przepisów odrębnych.

17. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODARO-

WANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH 
UqYTKOWANIU

1) pas pomiędzy maksymalnymi nieprzekraczal-
nymi liniami zabudowy we wschodniej czę[ci 
terenu a liniami rozgraniczającymi z terenami 
04-LZ, 05-KDD i 06-KDZ stanowi korytarz in-

frastruktury technicznej gdzie obowiązuje zakaz 
nasadzeG zieleni wysokiej poza pojedynczym 
rzędem bezpo[rednio przy linii rozgraniczającej 
z terenami 05-KDD i 06-KDZ;

2) w obszarze C pas o szeroko[ci 10,0 m od linii 
rozgraniczającej z terenem 03-ZI wzdEur drogi 
le[nej stanowi pas zieleni izolacyjnej - nakaz 
wprowadzenia zieleni w formie grup drzew i 
krzewów zgodnych z miejscowymi warunkami 
siedliskowymi;

3) zakaz trwaEego grodzenia wyjazdu z drogi we-

wnętrznej na drogę 06-KDZ jako drogi ewaku-

acyjnej i przeciw porarowej;
4) Do czasu przebudowy napowietrznej linii elek-

troenergetycznej SN 15 kV obowiązuje strefa 

ochronna 5 m od przewodu skrajnego w rzucie 
poziomym jak na rysunku planu.

KARTA TERENU zmiany miejscowego planu zago-

spodarowania przestrzennego we wsi Dopuchowo, 
Gmina Murowana Go[lina

1. NUMER 02
2. POWIERZCHNIA 0,13 ha
3. PRZEZNACZENIE
IT tereny infrastruktury technicznej
4. FUNKCJE WYDĄCZONE Z ZAKRESU FUNKCJI 

DOPUSZCZONYCH
nie ustala się
5. ISTNIEJĄCE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB 

ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z 
PLANEM

nie ustala się
6. ZASADY OCHRONY I KSZTADTOWANIA DADU 

PRZESTRZENNEGO
stosuje się zasady, o których mowa w pkt 7 i 11
7. ZASADY KSZTADTOWANIA ZABUDOWY I ZA-

GOSPODAROWANIA TERENU
1) linie zabudowy: nie ustala się;
2) wielko[ć powierzchni zabudowy w stosunku 

do powierzchni dziaEki maksymalnie 50%;
3) minimalny procent powierzchni biologicznie 

czynnej: 30% powierzchni dziaEki;
4) intensywno[ć zabudowy dla dziaEki, minimalna: 

nie ustala się, maksymalna: 0,5;
5) wysoko[ć zabudowy, minimalna: nie ustala się, 

maksymalna: 6,0 m, dla masztów technicz-
nych dopuszcza się maksymalnie 20,0 m;

6) formy zabudowy: maksymalnie jeden budynek 
wolnostojący lub jeden zespóE budynków po-

Eączonych ze sobą przynajmniej jedną [cianą 
wspólną;

7) ksztaEt dachu:
a) strome,
b) dwu lub wielospadowe;
8) inne: pokrycia dachowe w odcieniach czerwie-

ni.

8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIADU 
NIERUCHOMOZCI

1) wielko[ć dziaEki - nie ustala się;
2) obszary wymagające przeprowadzenia scaleG 

i podziaEów nieruchomo[ci w rozumieniu usta-

wy o gospodarce nieruchomo[ciami - nie usta-

la się.
9. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNI-

KACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
1) dostępno[ć drogowa - z drogi zbiorczej zlokali-

zowanej na terenie 07-KDZ;
2) parkingi - nie ustala się;
3) zaopatrzenie w wodę - z sieci wodociągowej;
4) odprowadzenie [cieków - do kanalizacji sani-

tarnej;
5) odprowadzenie wód opadowych - zagospoda-

rowanie na terenie lub do ukEadu odwadniają-

cego;
6) zaopatrzenie w energię elektryczną- z sieci 
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elektroenergetycznej;
7) zaopatrzenie w gaz - z sieci gazowej lub gaz 

bezprzewodowy;
8) zaopatrzenie w ciepEo - z sieci ciepEowniczej lub 

niskoemisyjnych pródeE lokalnych;
9) gospodarka odpadami: odpady komunalne - po 

segregacji wywóz na skEadowisko miejskie,
pozostaEe - zgodnie z obowiązującymi przepisami;
10) planowane urządzenia i sieci magistralne 

- dopuszcza się skablowanie istniejącej napo-

wietrznej linii energetycznej SN-15kV.
10. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTU-

ROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU KULTURO-

WEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓDCZESNEJ
1) strefy ochrony dóbr kultury - teren objęty strefą 

ochrony konserwatorskiej - archeologicznej;
2) zasady ksztaEtowania struktury przestrzennej - 

nie ustala się;
3) zasady ochrony obiektów o warto[ciach kul-

turowych - wszelkie prace ziemne wymagają 
nadzoru archeologicznego.

11. ZASADY OCHRONY ZRODOWISKA I PRZY-

RODY
1) zakaz lokalizacji no[ników reklamowych wol-

nostojących oraz umieszczania reklam na ogro-

dzeniach;
2) w przypadku wycinki drzew nakazuje się posa-

dzić 3 nowe nasadzenia (zgodne z siedliskiem) 
za 1 wycięte drzewo, po uprzednim uzyskaniu 
decyzji zezwalającej na wycinkę drzew;

3) nakaz wypeEnienia zielenią urządzoną wszyst-
kich przestrzeni nie przeznaczonych pod urzą-

dzenia infrastruktury technicznej oraz doj[cia i 
dojazdy do nich;

4) obowiązują dopuszczalne poziomy haEasu jak 
dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednoro-

dzinnej okre[lone w przepisach odrębnych;
5) zakaz lokalizacji funkcji emitujących haEas prze-

kraczający warto[ci dopuszczalne okre[lone w 
przepisach odrębnych jak dla zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej;

6) minimalna dopuszczalna odlegEo[ć lokalizacji 
obiektów budowlanych, infrastruktury tech-

nicznej i ogrodzeG od terenów le[nych ma wy-

nosić 10,0 m.
12. ZASADY KSZTADTOWANIA PRZESTRZENI 

PUBLICZNYCH nie dotyczy
13. SPOSOBY l TERMINY TYMCZASOWEGO ZA-

GOSPODAROWANIA TERENU zakaz zagospodaro-

wania tymczasowego
14. USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW RE-

HABILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY I INFRA-

STRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJĄCYCH 
PRZEKSZTADCEF LUB REKULTYWACJI

nie dotyczy
15. STAWKA PROCENTOWA
30%
16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW 

LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE NA 
PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW

teren w caEo[ci znajduje się w otulinie Parku Kra-

jobrazowego Puszczy Zielonka, dla której obowiązu-

ją przepisy odrębne
17. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODARO-

WANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH 
UqYTKOWANIU

nie ustala się

KARTA TERENU zmiany miejscowego planu zago-

spodarowania przestrzennego we wsi Dopuchowo, 
Gmina Murowana Go[lina

1. NUMER 03
2. POWIERZCHNIA 0,77 ha
3. PRZEZNACZENIE
ZI tereny zieleni rekreacyjnej i izolacyjnej
4. FUNKCJE WYDĄCZONE Z ZAKRESU FUNKCJI 

DOPUSZCZONYCH
nie ustala się
5. ISTNIEJĄCE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB 

ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z 
PLANEM

wzdEur poEudniowej linii rozgraniczającej terenu 
zlokalizowana jest gruntowa droga le[na

6. ZASADY OCHRONY I KSZTADTOWANIA DADU 
PRZESTRZENNEGO stosuje się zasady, o których 
mowa w pkt 11

7. ZASADY KSZTADTOWANIA ZABUDOWY I ZA-

GOSPODAROWANIA TERENU nie dotyczy
8. ZASADY l WARUNKI SCALANIA I PODZIADU 

NIERUCHOMOZCI
1) wielko[ć dziaEki - nie ustala się;
2) obszary wymagające przeprowadzenia scaleG 

i podziaEów nieruchomo[ci w rozumieniu usta-

wy o gospodarce nieruchomo[ciami - nie usta-

la się.
9. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNI-

KACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
1) dostępno[ć drogowa - z drogi zbiorczej zlokali-

zowanej na terenie 07-KDZ;
2) parkingi - wyklucza się;
3) zaopatrzenie w wodę - nie dotyczy;
4) odprowadzenie [cieków - nie dotyczy;
5) odprowadzenie wód opadowych - zagospoda-

rowanie na terenie lub do ukEadu odwadniają-

cego;
6) zaopatrzenie w energię elektryczną - nie doty-

czy;
7) zaopatrzenie w gaz - nie dotyczy;
8) zaopatrzenie w ciepEo - nie dotyczy;
9) gospodarka odpadami - nie dotyczy;
10) planowane urządzenia i sieci magistralne 

- dopuszcza się skablowanie istniejącej napo-

wietrznej linii energetycznej SN-15kV.
10. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTU-

ROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU KULTURO-

WEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓDCZESNEJ
1) archeologicznej;
2) zasady ksztaEtowania struktury przestrzennej - 

nie ustala się;
3) zasady ochrony obiektów o warto[ciach kul-
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turowych - wszelkie prace ziemne wymagają 
nadzoru archeologicznego.

11. ZASADY OCHRONY ZRODOWISKA I PRZY-

RODY
w przypadku wycinki drzew nakazuje się posa-

dzić 3 nowe nasadzenia (zgodne z siedliskiem) za 
1 wycięte drzewo, po uprzednim uzyskaniu decyzji 
zezwalającej na wycinkę drzew

12. ZASADY KSZTADTOWANIA PRZESTRZENI 
PUBLICZNYCH nie dotyczy

13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZA-

GOSPODAROWANIA TERENU zakaz zagospodaro-

wania tymczasowego
14. USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW RE-

HABILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY I INFRA-

STRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJĄCYCH 
PRZEKSZTADCEF LUB REKULTYWACJI

nie dotyczy
15. STAWKA PROCENTOWA
30%
16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW 

LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE NA 
PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW

teren w caEo[ci znajduje się w otulinie Parku Kra-

jobrazowego Puszczy Zielonka, dla której obowiązu-

ją przepisy odrębne, dla której obowiązują przepisy 
odrębne

17. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODARO-

WANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH 
UqYTKOWANIU

nie ustala się

KARTA TERENU zmiany miejscowego planu zago-

spodarowania przestrzennego we wsi Dopuchowo, 
Gmina Murowana Go[lina

1. NUMER 04
2. POWIERZCHNIA 0,44 ha
3. PRZEZNACZENIE
ZL lasy
4. FUNKCJE WYDĄCZONE Z ZAKRESU FUNKCJI 

DOPUSZCZONYCH
nie ustala się
5. ISTNIEJĄCE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB 

ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z 
PLANEM

nie ustala się
6. ZASADY OCHRONY I KSZTADTOWANIA DADU 

PRZESTRZENNEGO
stosuje się zasady, o których mowa w pkt 11
7. ZASADY KSZTADTOWANIA ZABUDOWY I ZA-

GOSPODAROWANIA TERENU
nie dotyczy
8. ZASADY l WARUNKI SCALANIA I PODZIADU 

NIERUCHOMOZCI zgodnie z przepisami odrębnymi
9. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNI-

KACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
1) dostępno[ć drogowa - z drogi zbiorczej zlokali-

zowanej na terenie 06-KDZ;
2) parkingi - wyklucza się;
3) zaopatrzenie w wodę - nie dotyczy;

4) odprowadzenie [cieków-nie dotyczy;
5) odprowadzenie wód opadowych - nie dotyczy;
6) zaopatrzenie w energię elektryczną-nie doty-

czy;
7) zaopatrzenie w gaz - nie dotyczy;
8) zaopatrzenie w ciepEo - nie dotyczy;
9) gospodarka odpadami - nie dotyczy; »
10) planowane urządzenia i sieci magistralne - nie 

dotyczy.
10. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTU-

ROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU KULTURO-

WEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓDCZESNEJ
1) strefy ochrony dóbr kultury - teren objęty strefą 

ochrony konserwatorskiej - archeologicznej;
2) zasady ksztaEtowania struktury przestrzennej - 

nie ustala się;
3) zasady ochrony obiektów o warto[ciach kul-

turowych - wszelkie prace ziemne wymagają 
nadzoru archeologicznego.

11. ZASADY OCHRONY ZRODOWISKA l PRZY-

RODY zgodnie z przepisami odrębnymi
12. ZASADY KSZTADTOWANIA PRZESTRZENI 

PUBLICZNYCH nie dotyczy
13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZA-

GOSPODAROWANIA TERENU zakaz zagospodaro-

wania tymczasowego
14. USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW RE-

HABILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY I INFRA-

STRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJĄCYCH 
PRZEKSZTADCEF LUB REKULTYWACJI

nie dotyczy
15. STAWKA PROCENTOWA 30%
16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW 

LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE NA 
PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW

teren w caEo[ci znajduje się w otulinie Parku Kra-

jobrazowego Puszczy Zielonka, dla której obowiązu-

ją przepisy odrębne
17. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODARO-

WANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH 
UqYTKOWANIU

nie ustala się

KARTA TERENU zmiany miejscowego planu zago-

spodarowania przestrzennego we wsi Dopuphowo, 
Gmina Murowana Go[lina

1. NUMER 05
2. POWIERZCHNIA 0.73 ha
3. PRZEZNACZENIE
KDD tereny dróg dojazdowych
4. PARAMETRY l WYPOSAqENIE
1) szeroko[ć w liniach rozgraniczających - min. 

20 m;
2) przekrój - dwie jezdnie z pasem zieleni rozdzie-

lającej, po dwa pasy ruchu;
3) dostępno[ć do terenów przylegEych - bez ogra-

niczeG;
4) wyposarenie - chodnik, pas zieleni rozdziela-

jącej z ciągiem pieszym, dopuszcza się sta-

nowiska postojowe, zabezpieczyć miejsce na 
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Trafostację oraz pasy techniczne dla sieci ener-
getycznej.

5. POWIĄZANIA Z UKDADEM ZEWNĘTRZNYM 
Poprzez skrzyrowanie z drogą powiatową 06-KDZ

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTU-

ROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU KULTURO-

WEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓDCZESNEJ
1) strefy ochrony dóbr kultury - teren objęty strefą 

ochrony konserwatorskiej - archeologicznej;
2) zasady ksztaEtowania struktury przestrzennej - 

nie ustala się;
3) zasady ochrony obiektów o warto[ciach kul-

turowych - wszelkie prace ziemne wymagają 
nadzoru archeologicznego.

7. ZASADY OCHRONY ZRODOWISKA I PRZYRO-

DY zagospodarowanie wód opadowych i roztopo-

wych zgodnie z §7 pkt b
8. USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW RE-

HABILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY I INFRA-

STRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJĄCYCH 
PRZEKSZTADCEF LUB REKULTYWACJI

nie dotyczy
9. SPOSOBY l TERMINY TYMCZASOWEGO ZA-

GOSPODAROWANIA TERENU zakaz zagospodaro-

wania tymczasowego
10. ZASADY KSZTADTOWANIA PRZESTRZENI 

PUBLICZNYCH
1) maEa architektura - dopuszcza się;
2) no[niki reklamowe - wyklucza się;
3) tymczasowe obiekty usEugowo-handlowe - wy-

klucza się;
4) urządzenia techniczne - dopuszcza się za wy-

jątkiem wolnostojących masztów telefonii ko-

mórkowej;
5) zieleG - dopuszcza się.
11. STAWKA PROCENTOWA 30%
12. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW 

LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE NA 
PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW

teren w caEo[ci znajduje się w otulinie Parku Kra-

jobrazowego Puszczy Zielonka, dla której obowiązu-

ją przepisy odrębne
13. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODARO-

WANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH 
UqYTKOWANIU nie ustala się

KARTA TERENU zmiany miejscowego planu zago-

spodarowania przestrzennego we wsi Dopuchowo, 
Gmina Murowana Go[lina

1. NUMER 06 i 07
2. POWIERZCHNIA
06-0,23 ha
07-0,015 ha
3. PRZEZNACZENIE
KDZ tereny dróg i ulic zbiorczych - fragment drogi 

powiatowej nr 2398P
4. PARAMETRY I WYPOSAqENIE
1) szeroko[ć w liniach rozgraniczających - 2 m 

(poszerzenie istniejącego pasa drogowego);
2) przekrój-jedna jezdnia, dwa pasy ruchu;

3) dostępno[ć do terenów przylegEych - w obsza-

rze planu ograniczona do jednego skrzyrowa-

nia;
4) wyposarenie - chodnik.
5. POWIĄZANIA Z UKDADEM ZEWNĘTRZNYM
Poprzez skrzyrowanie z drogą wojewódzką (poza 

granicami planu)
6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTU-

ROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU KULTURO-

WEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓDCZESNEJ
1) strefy ochrony dóbr kultury - teren objęty strefą 

ochrony konserwatorskiej - archeologicznej;
2) zasady ksztaEtowania struktury przestrzennej - 

nie ustala się;
3) zasady ochrony obiektów o warto[ciach kul-

turowych - wszelkie prace ziemne wymagają 
nadzoru archeologicznego.

7. ZASADY OCHRONY ZRODWISKA I PRZYRO-

DY
zagospodarowanie wód opadowych i roztopo-

wych zgodnie z §7 pkt b
8. USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW RE-

HABILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY I INFRA-

STRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJĄCYCH 
PRZEKSZTADCEF LUB REKULTYWACJI

nie dotyczy
9. SPOSOBY l TERMINY TYMCZASOWEGO ZA-

GOSPODAROWANIA TERENU zakaz zagospodaro-

wania tymczasowego
10. ZASADY KSZTADTOWANIA PRZESTRZENI 

PUBLICZNYCH
1) maEa architektura - dopuszcza się;
2) no[niki reklamowe - wyklucza się;
3) tymczasowe obiekty usEugowo-handlowe - wy-

klucza się;
4) urządzenia techniczne - dopuszcza się za wy-

jątkiem wolnostojących masztów telefonii ko-

mórkowej;
5) zieleG - dopuszcza się.
11. STAWKA PROCENTOWA 30%
12. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW 

LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE NA 
PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW

teren w caEo[ci znajduje się w otulinie Parku Kra-

jobrazowego Puszczy Zielonka, dla której obowiązu-

ją przepisy odrębne
13. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODARO-

WANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH 
UqYTKOWANIU

nie ustala się

DZIAD III
Przepisy koGcowe.

§9. 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 okre[lonej w poszczególnych kartach 
terenów.
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§10. Wynonanie uchwaEy powierza się Burmi-
strzowi Miasta i Gminy Murowana Go[lina.

§11. 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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ZaEącznik Nr 2
do uchwaEy nr XXXIV/336/2009

Rady Miejskiej w Murowanej Go[linie
z dnia 26 papdziernika 2009 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE 
O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO WE WSI DOPUCHOWO, GMINA MUROWANA GOZLINA

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 6 listopada 2008 r. do dnia 
12 grudnia 2008 r. Uwagi morna byEo skEadać do 
dnia 31 grudnia 2008 r.

W ustawowym terminie wniesiono 1 uwagę do 
projektu planu, uwzględnioną w caEo[ci przez Burmi-
strza Miasta i Gminy Murowana Go[lina, w związku 
z czym Rada Miejska w Murowanej Go[linie nie po-

dejmuje rozstrzygnięcia o sposobie ich rozpatrzenia, 
o którym mowa w art. 20 ust. 1 ww. ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

ZaEącznik Nr 3
do uchwaEy nr XXXIV/336/2009

Rady Miejskiej w Murowanej Go[linie
z dnia 26 papdziernika 2009 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE 
O SPOSOBIE REALIZACJI INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALE-

qĄ DO ZADAF WDASNYCH GMINY, ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o planowa-

niu i zagospodarowaniu przestrzennym z r dnia 27 
marca 2003 r. (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) 
Rada Miejska w Murowanej Go[linie okre[la sposób 
realizacji infrastruktury technicznej, nalerących do 
zadaG wEasnych gminy oraz zasady ich finansowania:

§1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicz-
nej, sEurące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb miesz-
kaGców, stanowią zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o 
samorządzie gminnym z 8 marca 1990 r. (Dz.U. Nr 
16, poz. 95 ze zmianami) zadania wEasne gminy.

§2. Sposób realizacji inwestycji z zakresu infra-

struktury technicznej, które nalerą do zadaG wEas-
nych gminy:

1. Uzbrojenie terenu będzie realizowane zgodnie 
z przepisami prawa materialnego i finansowego w 
tym zakresie.

2. Wydatki na poszczególne zadania realizacji 
uzbrojenia terenu będą wymagaEy zabezpieczenia 
[rodków finansowych w budrecie gminy pochodzą-

cych z dochodów wEasnych gminy i innych pródeE.
3. Poszczególne zadania będą realizowane siEami 

wEasnymi gminy z dopuszczeniem realizacji siE ze-

wnętrznych.
4. Podstawę przyjęcia do realizacji zadaG okre[lo-

nych w miejscowym planie W zagospodarowania 
przestrzennego, które nalerą do zadaG wEasnych 
gminy,

stanowić będą zapisy Wieloletniego Programu In-

westycyjnego Gminy Murowana Go[lina.
5. W kardym przypadku wyEonienie wykonawcy 

powinno odbywać się w trybie i na- zasadach 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 
infrastruktury technicznej, które nalerą do zadaG 
wEasnych 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.
Finansowanie inwestycji będzie odbywać się po-

przez:
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.

2. Dopuszcza się udziaE innych nir gmina inwesto-

rów w finansowaniu inwestycji z zakresu infrastruk-

tury technicznej.
3. Rozstrzygnięcie nie jest uchwaEą budretową w 

sprawach planowanych wydatków na inwestycje z 
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UCHWADA Nr XXXVIII/209/09 RADY MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO

z dnia 28 papdziernika 2009 r.

w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszka-

niowej jednorodzinnej w PAWDOWIE, dla obszaru czę[ci dziaEki nr ewid. 15/1

Na podstawie art. 20 w związku z art. 14 ust. 
8, art. 15, art. 16 ust. 1, art. 17, art. 29 i art. 34 
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o plano-

waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 
80, poz. 717, z pópn. zm.) rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie 
wymaganego zakresu projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. Nr 164, 
poz. 1587) i art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 usta-

wy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(j.t. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z pópn. 
zm.) Rada Miasta i Gminy Czerniejewo uchwala co 
następuje:

§1. Po stwierdzeniu zgodno[ci z ustaleniami Stu-

dium uwarunkowaG i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Czerniejewo uchwalonego 
UchwaEą nr XXXVIII/207/09 Rady Miasta i Gminy 
Czerniejewo z dnia 28.10.09 r., uchwala się miej-
scowy plan zagospodarowania przestrzennego tere-

nu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w PA-

WDOWIE, dla obszaru czę[ci dziaEki nr ewid. 15/1.

§2.1. Obszar planu obejmuje czę[ć terenu dziaEki 
nr 15/1 poEoronej w obrębie PawEowo, przy drodze 
powiatowej nr 2211P w gminie Czerniejewo.

2. Powierzchnia planu wynosi ok. 2,00 ha.

§3. Integralnymi czę[ciami uchwaEy są:
1) zaEącznik nr 1 stanowiący rysunek miejscowe-

go planu zagospodarowania przestrzennego 
wykonany na mapie do celów projektowych 
w skali 1:1000, którego integralną czę[cią jest 
wyrys ze Studium uwarunkowaG i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy;

2) zaEącznik nr 2 stanowiący rozstrzygnięcie o 
sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu;

3) zaEącznik nr 3 stanowiący rozstrzygnięcie o 
sposobie realizacji, zapisanych w planie, in-

westycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które nalerą do zadaG wEasnych gminy oraz za-

sadach ich finansowania.

§4. Na ustalenia planu miejscowego skEadają się:
1) ustalenia tekstowe, w skEad których wchodzą:
a) ustalenia ogólne;
b) ustalenia szczegóEowe zawarte w kartach te-

renu;
2) rysunek planu stanowiący ZaEącznik nr 1 do 

niniejszej uchwaEy.

ROZDZIAD I
Ustalenia ogólne

§5. Definicje urytych pojęć w ustaleniach niniej-
szego planu są następujące:

1) uchwaEa - niniejsza uchwaEa;
2) karta terenu - szczegóEowe ustalenia tekstowe 

dla jednego lub kilku terenów ujęte w formie 
tabelarycznej;

3) teren - czę[ć obszaru objętego planem, wyzna-

czony na rysunku planu liniami rozgraniczają-

cymi o jednakowym przeznaczeniu oznaczony 
numerem porządkowym i symbolem;

4) przepisy odrębne - przepisy ustaw wraz z akta-

mi wykonawczymi;
5) przeznaczenie podstawowe - przeznaczenie do-

minujące na danym terenie w sposób okre[lo-

ny ustaleniami planu;
6) przeznaczenie dopuszczalne - przeznaczenie 

inne nir podstawowe, które more uzupeEniać 
lub wzbogacać przeznaczenie podstawowe w 
sposób okre[lony ustaleniami planu;

7) usEugi nieuciąrliwe - usEugi z wyEączeniem 
przedsięwzięć mogących zawsze i potencjalnie 
znacząco oddziaEywać na [rodowisko okre[lo-

nych w przepisach, odrębnych;
8) wysoko[ć zabudowy - wysoko[ć budynku mie-

rzona od powierzchni terenu gEównego wej[cia 
do budynku do najwyrszego punktu kalenicy 
(nie dotyczy kominów anten, masztów, murów 
ogniowych i akcentów architektonicznych);

9) powierzchnia zabudowy - okre[la maksymalną 
dopuszczalną wielko[ć powierzchni zabudowy 
w stosunku do powierzchni dziaEki;

10) proponowane podziaEy wewnętrzne - propozy-

cja podziaEu terenu na dziaEki, z którą more być 
zgodny projekt podziaEu nieruchomo[ci; przy 
innym podziale zachować parametry dziaEki

okre[lone w poszczególnych kartach terenu;
11) nieprzekraczalna linia zabudowy - linia wyzna-

czona na rysunku planu, której nie more prze-

kroczyć [ciana budynku;
12) obowiązująca linia zabudowy - linia wyzna-

zakresu infrastruktury technicznej tylko propozycją 
do rozwarenia przy uchwalaniu budretu gminy w 
tej czę[ci.


