
Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 274 ｠ 29316 ｠ Poz. 5462, 5463

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 Murowanej 
Go[linie uchwala, co następuje 

§1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodaro-
wania przestrzennego w rejonie ulicy DEugiej w Mu-
rowanej Go[linie, zwany dalej ｧplanemｦ, po stwier-
dzeniu zgodno[ci przyjętych rozwiązaG z ustaleniami 
Studium uwarunkowaG i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego Gminy Murowana Go[lina, 
zatwierdzonego uchwaEą Nr XXXIII/321/2009 Rady 
Miejskiej w Murowanej Go[linie z dnia 28 wrze[nia 
2009 r.

2. Plan obejmuje obszar poEorony w Murowanej 
Go[linie, w rejonie ulic DEugiej i PoznaGskiej.

3. Granice obszaru objętego planem oznaczone są 
na rysunku planu.

4. Integralnymi czę[ciami uchwaEy są:
1) zaEącznik Nr 1 do uchwaEy ｠ stanowiący ry-

sunek planu, opracowany w skali 1: 1000 i zaty-
tuEowany ｧMiejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego w rejonie ulicy DEugiej w Murowanej 
Go[linieｦ;

2) zaEącznik Nr 2 do uchwaEy ｠ stanowiący roz-
strzygnięcie Rady Miejskiej w Murowanej Go[linie 
o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do pro-
jektu planu;

3) zaEącznik Nr 3 do uchwaEy ｠ stanowiący roz-
strzygnięcie Rady Miejskiej w Murowanej Go[linie o 
sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z 
zakresu infrastruktury technicznej, które nalerą do 
zadaG wEasnych gminy oraz zasadach ich finanso-
wania.

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

dziaEkę budowlaną w rozumieniu ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym;

2) nieprzekraczalnej linii zabudowy ｠ nalery przez 
to rozumieć linię okre[lającą najmniejszą odlegEo[ć 
[ciany budynku od linii rozgraniczającej tereny, przy 
czym linia ta nie dotyczy takich czę[ci i elementów 
budynków, jak: okapy, gzymsy, balkony, tarasy, 
wykusze, schody i pochylnie zewnętrzne;

3) obowiązującej linii zabudowy ｠ nalery przez to 
rozumieć taką nieprzekraczalną linię zabudowy, na 

której nalery sytuować [cianę frontową budynku;
4) ogrodzeniu arurowym ｠ nalery przez to rozu-

mieć ogrodzenie, w którym udziaE powierzchni aru-
rowej wynosi nie mniej nir 70%;

5) pieszo-jezdni ｠ nalery przez to rozumieć pas te-
renu przeznaczony dla ruchu pieszych i pojazdów na 
zasadach obowiązujących w strefie zamieszkania;

6) powierzchni urytkowej ｠ nalery przez to ro-
zumieć sumę powierzchni wszystkich kondygnacji 
budynku, mierzoną po wewnętrznym obrysie [cian, 
z wyEączeniem powierzchni klatek schodowych, po-
mieszczeG technicznych i garary;

7) powierzchni zabudowy ｠ nalery przez to rozu-
mieć powierzchnię budynku wyznaczoną przez rzut 
pionowy zewnętrznych krawędzi [cian budynku na 
powierzchnię terenu, przy czym powierzchnię zabu-
dowy dziaEki budowlanej stanowi suma powierzchni 
zabudowy wszystkich budynków na dziaEce budow-
lanej;

8) reklamie ｠ nalery przez to rozumieć no[nik in-
formacji wizualnej w jakiejkolwiek materialnej for-
mie wraz z elementami konstrukcyjnymi i zamoco-
waniami, nie będący szyldem, tablicą informacyjną 
lub znakiem w rozumieniu przepisów o znakach i 
sygnaEach drogowych;

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

10) tablicy informacyjnej ｠ nalery przez to ro-
zumieć element systemu informacji gminnej, tury-
stycznej, przyrodniczej lub edukacji ekologicznej 
oraz tablicę z oznaczeniem sieci infrastruktury tech-
nicznej.

§3. W zakresie przeznaczenia terenów ustala się:
1) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

oznaczony na rysunku planu symbolem MN;
2) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzin-

nej, oznaczone na rysunku planu symbolami 1MW 
i 2MW;

3) tereny zabudowy usEugowej, oznaczone na ry-
sunku planu symbolami 1U i 2U;

4) teren zieleni urządzonej, oznaczony na rysunku 
planu symbolem ZP;

5) teren zieleni krajobrazowej, Eąk, zadrzewieG i 
wód powierzchniowych, oznaczony na rysunku pla-
nu symbolem ZO/WS;

6) tereny dróg publicznych, oznaczone na rysunku 
planu symbolami KD-L, 1KD-D i 2KD-D.

§4. W zakresie zasad ochrony i ksztaEtowania Eadu 
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przestrzennego ustala się:
1) nakaz lokalizacji akcentu urbanistycznego, z 

uwzględnieniem pozostaEych ustaleG planu;
2) dopuszczenie lokalizacji:
a) obiektów maEej architektury,
b) ogrodzeG wyEącznie jako arurowych lub w for-

mie rywopEotów, o wysoko[ci nie większej nir 1,5 
m, z zastrzereniem pkt 3 lit. e oraz z uwzględnie-
niem pozostaEych ustaleG planu,

c) tablic informacyjnych o powierzchni nie więk-
szej nir 0,5 m2 i wysoko[ci nie większej nir 3 m,

d) szyldów na ogrodzeniach i elewacjach budyn-
ków, o powierzchni jednego szyldu nie większej nir 
1 m2, a w przypadku umieszczenia w ukEadzie pro-
stopadEym do elewacji, o powierzchni jednego szyl-
du nie większej nir 0,5 m2 i dEugo[ci wraz elemen-
tami mocującymi nie większej nir 1 m,

e) garary wyEącznie jako wbudowanych lub pod-
ziemnych, z zastrzereniem §5 pkt 8-9;

3) zakaz lokalizacji:
a) budynków gospodarczych,
b) stacji transformatorowych, z wyjątkiem lokali-

zowanych na terenach 1MW, 2MW, 1U i 2U, zgod-
nie z pozostaEymi ustaleniami planu,

c) napowietrznych sieci infrastruktury technicznej,
d) reklam, z wyjątkiem lokalizowanych na terenie 

1U, zgodnie z pozostaEymi ustaleniami planu,
e) ogrodzeG z betonowych elementów prefabry-

kowanych.

§5. W zakresie zasad ochrony [rodowiska, przyro-
dy i krajobrazu kulturowego ustala się:

1) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących za-
wsze lub potencjalnie znacząco oddziaEywać na 
[rodowisko w rozumieniu przepisów odrębnych, z 
wyjątkiem dopuszczonych pozostaEymi ustaleniami 
planu oraz przepisami odrębnymi;

2) nakaz zachowania okre[lonych przepisami od-
rębnymi dopuszczalnych poziomów haEasu w [ro-
dowisku:

a) dla terenu MN jak dla terenów zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej,

b) dla terenów 1MW i 2MW jak dla terenów zabu-
dowy mieszkaniowej wielorodzinnej,

c) dla terenu 2U jak dla terenów przeznaczonych 
na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz pod zabu-
dowę zamieszkania zbiorowego;

3) dopuszczenie stosowania indywidualnych sys-
temów grzewczych, zgodnie z przepisami odręb-
nymi, przy czym zakazuje się stosowania kotEów, 
pieców i trzonów kuchennych na paliwo staEe, z 
wyjątkiem paliw odnawialnych z biomasy;

4) nakaz prowadzenia gospodarki wodno-[cieko-
wej zgodnie z pozostaEymi ustaleniami planu oraz 
przepisami odrębnymi;

5) w zakresie gospodarki odpadami:
a) nakaz segregacji, gromadzenia i zagospodaro-

wania odpadów, zgodnie z gminnym planem gospo-
darki odpadami oraz przepisami odrębnymi,

b) nakaz zagospodarowania mas ziemnych pocho-

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

6) nakaz utrzymania jako[ci gleby i ziemi na pozio-
mie wymaganych standardów, a w przypadku gdy 
nie są one zachowane, doprowadzenia jako[ci gleby 
i ziemi do wymaganych standardów, zgodnie z prze-
pisami odrębnymi;

7) nakaz zagospodarowania zielenią wszystkich 
powierzchni wolnych od utwardzenia;

8) dopuszczenie, z zastrzereniem pkt 9 lit. b, lo-
kalizacji kondygnacji podziemnych, pod warunkiem, 
re ich budowa nie doprowadzi do zanieczyszczenia 
[rodowiska gruntowo-wodnego oraz destabilizacji 
stosunków wodnych, powodując ich niekorzystne 
oddziaEywanie na stateczno[ć gruntów;

9) na terenie 2U:
a) zagospodarowanie i zabudowę terenu w sposób 

wEa[ciwy ze względu na warunki gruntowo-wodne, 
z uwzględnieniem przepisów odrębnych i pozosta-
Eych ustaleG planu,

b) zakaz lokalizacji kondygnacji podziemnych.

§6. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kultu-
rowego i zabytków oraz dóbr kultury wspóEczesnej 
nie podejmuje się ustaleG.

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

§8. W zakresie granic i sposobów zagospodaro-
wania terenów lub obiektów podlegających ochro-
nie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, 
w tym terenów górniczych, a takre nararonych na 
niebezpieczeGstwo powodzi oraz zagroronych osu-
waniem się mas ziemnych, nie podejmuje się usta-
leG.

§9. W zakresie szczegóEowych zasad i warunków 
scalania i podziaEu nieruchomo[ci objętych planem 
nie podejmuje się ustaleG.

§10. W zakresie szczególnych warunków zago-
spodarowania terenów oraz ograniczeG w ich uryt-
kowaniu, w tym zakazu zabudowy, ustala się:

1) uwzględnienie w zagospodarowaniu terenów 
ograniczeG wynikających z przebiegu sieci infra-
struktury technicznej, w szczególno[ci kanalizacji 
deszczowej i sanitarnej, w tym kanaEu deszczowego 
wskazanego na rysunku planu, zgodnie z przepisami 
odrębnymi;

2) na terenach ZP, ZO/WS, KD-L, 1KD-D i 2KD-D 
zakaz lokalizacji budynków.

§11. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i 
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budowy systemów komunikacji ustala się:
1) lokalizację dróg publicznych:
a) klasy lokalnej na terenie KD-L,
b) klasy dojazdowej na terenach 1KD-D i 2KD-D, 
zgodnie z pozostaEymi ustaleniami planu oraz prze-

pisami odrębnymi; 
2) powiązanie dróg publicznych z zewnętrznym 

ukEadem komunikacyjnym;
3) na terenach MN, 1MW i 2MW nakaz zapew-

nienia w obrębie dziaEki budowlanej stanowisk po-
stojowych dla samochodów osobowych, w Eącznej 
liczbie nie mniejszej nir:

a) 2 stanowiska postojowe na kardy budynek 
mieszkalny jednorodzinny,

b) 2 stanowiska postojowe na karde mieszkanie 
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,

c) 3 stanowiska postojowe na karde 100 m2 po-
wierzchni urytkowej obiektów usEugowych;

4) na terenach 1U i 2U nakaz zapewnienia w ob-
rębie dziaEki budowlanej stanowisk postojowych dla 
samochodów związanych z prowadzoną dziaEalno-
[cią oraz samochodów osobowych, w Eącznej licz-
bie nie mniejszej nir:

a) 3 stanowiska postojowe na karde 100 m2 po-
wierzchni urytkowej obiektów usEugowych,

b) 2 stanowiska postojowe na kardy lokal miesz-
kalny na terenie 1U,

oraz stanowisk postojowych dla samochodów 
osób niepeEnosprawnych, a w przypadku obiektów 
wymagających obsEugi samochodami cięrarowymi, 
równier stanowisk do przeEadunku towarów. 

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

1) dopuszczenie robót budowlanych w zakresie 
sieci infrastruktury technicznej, w tym w szczegól-
no[ci sieci: wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, 
elektroenergetycznej, ciepEowniczej i telekomunika-
cyjnej;

2) zachowanie istniejących sieci infrastruktury 
technicznej, z dopuszczeniem ich modernizacji i 
przebudowy, a takre przeniesienia na tereny dróg 
publicznych;

3) powiązanie sieci infrastruktury technicznej z 
ukEadem zewnętrznym oraz zapewnienie dostępu do 
sieci, zgodnie z przepisami odrębnymi;

4) w zakresie gospodarki wodno-[ciekowej:
a) zaopatrzenie w wodę pitną z sieci wodociągo-

wej,
b) odprowadzenie [cieków bytowych i komunal-

nych do sieci kanalizacji sanitarnej,
c) zagospodarowanie wód opadowych i roztopo-

wych na terenie dziaEki budowlanej, z dopuszcze-
niem odprowadzenia tych wód do sieci kanalizacji 
deszczowej, z zastrzereniem lit. d,

d) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych 
z terenów dróg publicznych do sieci kanalizacji 
deszczowej,

e) nakaz podczyszczenia wód opadowych i rozto-

powych odprowadzanych z powierzchni utwardzo-
nych,

f) zakaz lokalizacji zbiorników bezodpEywowych 
na [cieki bytowe i komunalne oraz indywidualnych 
oczyszczalni [cieków.

§13. W zakresie sposobów i terminów tymczaso-
wego zagospodarowania, urządzenia i urytkowania 
terenów nie podejmuje się ustaleG.

§14. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 
symbolem MN, w zakresie parametrów i wskapni-
ków ksztaEtowania zabudowy oraz zagospodarowa-
nia terenu ustala się:

1) lokalizację zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej w ukEadzie szeregowym, przy czym na dziaE-
ce budowlanej dopuszcza się lokalizację jednego bu-
dynku mieszkalnego;

2) dla nowo wydzielanych dziaEek budowlanych:
a) powierzchnię jednej dziaEki nie mniejszą nir 120 

m2, a w przypadku dziaEki skrajnej nie mniejszą nir 
150 m2,

b) szeroko[ć jednej dziaEki nie mniejszą nir 7 m, a 
w przypadku dziaEki skrajnej nie mniejszą nir 10 m;

3) powierzchnię zabudowy nie większą nir 50% 
powierzchni dziaEki budowlanej;

4) powierzchnię biologicznie czynną nie mniejszą 
nir 30% powierzchni dziaEki budowlanej;

5) nieprzekraczalne linie zabudowy ｠ wskazane na 
rysunku planu, przy czym od strony terenu 2KD-D 
dopuszcza się wysunięcie przed linię zabudowy, w 
tym usytuowanie bezpo[rednio przy linii rozgrani-
czającej tereny, czę[ci budynku mieszczącej garar, 
o wysoko[ci nie większej nir 4 m;

6) wysoko[ć budynków ｠ trzy kondygnacje nad-
ziemne, w tym poddasze z pomieszczeniami prze-
znaczonymi na staEy pobyt ludzi, oraz nie więcej nir 
11 m, z zastrzereniem pkt 5;

7) stosowanie dachów stromych krytych dachów-
ką, o kącie nachylenia poEaci dachowych od 35° 
do 50°, przy czym dla czę[ci budynku mieszczącej 
garar, o której mowa w pkt 5, dopuszcza się stoso-
wanie dachu pEaskiego;

8) dopuszczenie lokalizacji urządzeG budowla-
nych, z zastrzereniem §12 pkt 4 lit. f, sieci infra-
struktury technicznej, z zastrzereniem §4 pkt 3 lit. 
c, stanowisk postojowych, dojazdów, doj[ć i pla-
ców zabaw;

9) dostęp dla samochodów do przylegEych dróg 
publicznych, zgodnie z przepisami odrębnymi.

§15. Na terenach oznaczonych na rysunku planu 
symbolami 1MW i 2MW, w zakresie parametrów 
i wskapników ksztaEtowania zabudowy oraz zago-
spodarowania terenu ustala się:

1) lokalizację zabudowy mieszkaniowej wieloro-
dzinnej, przy czym:

a) wzdEur ulicy DEugiej w parterach budynków na-
kazuje się sytuowanie lokali handlowych i usEugo-
wych,
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b) w pozostaEej czę[ci terenu dopuszcza się sytu-
owanie lokali handlowych i usEugowych w parterach 
budynków;

2) powierzchnię nowo wydzielanych dziaEek bu-
dowlanych nie mniejszą nir 1500 m2, z dopuszcze-
niem wydzielenia dziaEki budowlanej o powierzchni 
nie mniejszej nir 50 m2 pod lokalizację wolno stoją-
cej stacji transformatorowej;

3) powierzchnię zabudowy nie większą nir 45% 
powierzchni dziaEki budowlanej;

4) powierzchnię biologicznie czynną nie mniejszą 
nir 25% powierzchni dziaEki budowlanej;

5) obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy 
｠ wskazane na rysunku planu;

6) dopuszczenie sytuowania budynków bezpo-
[rednio przy granicy z sąsiednią dziaEką budowlaną;

7) dEugo[ć elewacji frontowej budynków wzdEur 
ulicy DEugiej:

a) na terenie 1MW nie mniejszą nir 15 m,
b) na terenie 2MW nie mniejszą nir 30 m;
8) wysoko[ć budynków ｠ od trzech do pięciu kon-

dygnacji nadziemnych, w tym poddasze z pomiesz-
czeniami przeznaczonymi na staEy pobyt ludzi, oraz 
nie więcej nir 14 m;

9) uksztaEtowanie akcentu urbanistycznego, 
wskazanego na rysunku planu, jako czę[ci budyn-
ku o powierzchni od 100 m2 do 250 m2 w obrysie 
murów zewnętrznych oraz wysoko[ci większej od 
wysoko[ci pozostaEej czę[ci budynku o nie mniej nir 
3 m, nie więcej nir 5 m i nie więcej nir jedną kon-
dygnację;

10) stosowanie dachów stromych krytych da-
chówką, o kącie nachylenia poEaci dachowych od 
35° do 50°, oraz dachów stromych krytych bla-
chą, o kącie nachylenia poEaci dachowych od 14° 
do 50°, przy czym na czę[ci budynku stanowiącej 
akcent urbanistyczny, o którym mowa w pkt 9 , kąt 
nachylenia poEaci dachowych nie more być mniej-
szy nir 35°;

11) dopuszczenie lokalizacji urządzeG budowla-
nych, z zastrzereniem §12 pkt 4 lit. f, sieci infra-
struktury technicznej, z zastrzereniem §4 pkt 3 lit. 
c, dróg wewnętrznych, stanowisk postojowych, do-
jazdów, doj[ć, pasary i placów zabaw;

12) dopuszczenie lokalizacji stacji transformatoro-
wych wbudowanych w budynki o innym przezna-
czeniu, zgodnie z przepisami odrębnymi, lub wolno 
stojących, przy czym:

a) stacja wolno stojąca nie more być usytuowana 
w odlegEo[ci mniejszej nir 15 m od ulicy DEugiej,

b) powierzchnia zabudowy stacji wolno stojącej 
nie more być większa nir 15 m2,

c) wysoko[ć stacji wolno stojącej nie more być 
większa nir 3,5 m;

13) na terenie 2MW, w miejscach wskazanych na 
rysunku planu, nasadzenia drzew o wysoko[ci prze-
kraczającej 8 m w fazie maksymalnego wzrostu, z 
wyjątkiem topoli;

14) na terenie 2MW w strefie zieleni izolacyjnej, 
wskazanej na rysunku planu:

a) wprowadzenie nasadzeG drzew i krzewów ga-
tunków rodzimych, wEa[ciwych siedliskowo i geo-
graficznie, z uwzględnieniem lit. b-c,

b) lokalizację chodnika, Eączącego teren ZP z ulicą 
DEugą, z uwzględnieniem lit. c,

c) dopuszczenie lokalizacji [cierki rowerowej, Eą-
czącej teren ZP z ulicą DEugą, lub zamiany chodnika, 
o którym mowa w lit. b, na ciąg pieszo-rowerowy,

d) zakaz lokalizacji ogrodzeG, z wyjątkiem wyni-
kających z potrzeb bezpieczeGstwa ruchu pieszego 
i rowerowego;

15) dostęp dla samochodów do przylegEych dróg 
publicznych, zgodnie z przepisami odrębnymi.

§16. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 
symbolem 1U, w zakresie parametrów i wskapni-
ków ksztaEtowania zabudowy oraz zagospodarowa-
nia terenu ustala się:

1) lokalizację zabudowy usEugowej, przy czym:
a) zakazuje się lokalizacji zabudowy związanej ze 

staEym lub czasowym pobytem dzieci i mEodziery, 
szpitali, domów pomocy spoEecznej, stacji paliw i 
obiektów handlowych o powierzchni sprzedary po-
wyrej 200 m2,

b) w budynku usEugowym, powyrej pierwszej 
kondygnacji, dopuszcza się sytuowanie jednego 
lokalu mieszkalnego, o powierzchni urytkowej nie 
większej nir 25% powierzchni urytkowej budynku, 
w którym lokal jest usytuowany, oraz nie większej 
nir 100 m2;

2) powierzchnię nowo wydzielanych dziaEek bu-
dowlanych nie mniejszą nir 500 m2;

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

4) powierzchnię biologicznie czynną nie mniejszą 
nir 30% powierzchni dziaEki budowlanej;

5) obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy 
｠ wskazane na rysunku planu;

6) dEugo[ć elewacji frontowej budynku wzdEur uli-
cy DEugiej nie mniejszą nir 15 m;

7) wysoko[ć budynku ｠ od dwóch do trzech kon-
dygnacji nadziemnych, w tym poddasze z pomiesz-
czeniami przeznaczonymi na staEy pobyt ludzi, oraz 
nie więcej nir 14 m;

8) stosowanie dachów stromych krytych dachów-
ką, o kącie nachylenia poEaci dachowych od 35° do 
50°;

9) dopuszczenie lokalizacji urządzeG budowlanych, 
z zastrzereniem §12 pkt 4 lit. f, sieci infrastruktury 
technicznej, z zastrzereniem §4 pkt 3 lit. c, dróg 
wewnętrznych, stanowisk postojowych, dojazdów, 
doj[ć i pasary;

10) dopuszczenie lokalizacji stacji transformatoro-
wej wbudowanej w budynek o innym przeznacze-
niu, zgodnie z przepisami odrębnymi, lub wolno sto-
jącej, przy czym:

a) stacja wolno stojąca nie more być usytuowana 
w odlegEo[ci mniejszej nir 15 m od ulicy DEugiej,

b) powierzchnia zabudowy stacji wolno stojącej 
nie more być większa nir 15 m2,
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c) wysoko[ć stacji wolno stojącej nie more być 
większa nir 3,5 m;

11) dopuszczenie lokalizacji reklam wyEącznie na 
elewacjach budynków, przy czym:

a) Eączna ilo[ć reklam na budynku nie more być 
większa nir 4,

b) Eączna ilo[ć reklam na jednej elewacji nie more 
być większa nir 2,

c) powierzchnia jednej reklamy nie more być więk-
sza nir 1 m2, z zastrzereniem lit. d,

d) w przypadku umieszczenia w ukEadzie prosto-
padEym do elewacji, powierzchnia jednej reklamy nie 
more być większa nir 0,5 m2, a dEugo[ć reklamy 
wraz elementami mocującymi nie more być większa 
nir 1 m;

12) dostęp dla samochodów do przylegEych dróg 
publicznych, zgodnie z przepisami odrębnymi.

§17. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 
symbolem 2U, w zakresie parametrów i wskapni-
ków ksztaEtowania zabudowy oraz zagospodarowa-
nia terenu ustala się:

1) lokalizację zabudowy usEugowej w zakresie 
usEug gastronomii, sportu lub rekreacji;

2) dopuszczenie lokalizacji hotelu;
3) dopuszczenie lokalizacji boisk i kortów teni-

sowych, przy czym zakazuje się lokalizacji powEok 
pneumatycznych przekrywających obiekty sporto-
we;

4) powierzchnię nowo wydzielanych dziaEek bu-
dowlanych nie mniejszą nir 1000 m2;

5) powierzchnię zabudowy nie większą nir 25% 
powierzchni dziaEki budowlanej;

6) powierzchnię biologicznie czynną nie mniejszą 
nir 35% powierzchni dziaEki budowlanej, przy czym:

a) w strefie zieleni izolacyjnej, wskazanej na ry-
sunku planu, wymaga się zachowania istniejącej 
zieleni,

b) w przypadku nowych nasadzeG, w tym w stre-
fie, o której mowa w lit. a, dopuszcza się wyEącznie 
rodzime gatunki ro[lin, wEa[ciwe siedliskowo i geo-
graficznie;

7) nieprzekraczalne linie zabudowy ｠ wskazane na 
rysunku planu, przy czym linie te ograniczają rów-
nier obszar, na którym dopuszcza się usytuowanie 
miejsca na pojemniki sEurące do czasowego groma-
dzenia odpadów staEych;

8) dla elewacji budynku:
a) wykonanie zewnętrznej warstwy [cian, na nie 

mniej nir 50% powierzchni kardej [ciany, z okEadzi-
ny ceramicznej lub cegEy spoinowanej,

b) kolory pastelowe, z wyEączeniem odcieni róru, 
fioletu, zieleni i niebieskiego, lub kolor naturalny ma-
teriaEu ceramicznego, do brązu wEącznie,

c) dEugo[ć elewacji wzdEur ulicy PoznaGskiej nie 
mniejszą nir 15 m;

9) wysoko[ć budynku ｠ nie więcej nir 11 m oraz 
nie więcej nir dwie kondygnacje nadziemne, przy 
czym drugą kondygnację dopuszcza się wyEącznie 
jako poddasze z pomieszczeniami przeznaczonymi 

na staEy pobyt ludzi;
10) stosowanie dachów stromych krytych da-

chówką ceramiczną w kolorze naturalnym do brązu 
wEącznie, o kącie nachylenia poEaci dachowych od 
35° do 50°;

11) wysoko[ć ogrodzeG boisk i kortów teniso-
wych nie większą nir 5 m;

12) dopuszczenie lokalizacji urządzeG budowla-
nych, z zastrzereniem §12 pkt 4 lit. f, sieci infra-
struktury technicznej, z zastrzereniem §4 pkt 3 lit. 
c, dróg wewnętrznych, stanowisk postojowych, do-
jazdów i doj[ć;

13) dopuszczenie lokalizacji stacji transformatoro-
wej wbudowanej w budynek o innym przeznacze-
niu, zgodnie z przepisami odrębnymi;

14) dostęp dla samochodów do przylegEych dróg 
publicznych ｠ ulic DEugiej i PoznaGskiej, zgodnie z 
przepisami odrębnymi, przy czym zjazdy nalery zlo-
kalizować przy linii rozgraniczającej terenów 2U i 
ZO/WS oraz przy granicy strefy zieleni izolacyjnej, 
w miejscach wskazanych na rysunku planu.

§18. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 
symbolem ZP, w zakresie parametrów i wskapni-
ków zagospodarowania terenu ustala się:

1) zagospodarowanie zielenią urządzoną, z za-
strzereniem §10 pkt 1, przy czym powierzchnia 
biologicznie czynna nie more być mniejsza nir 70% 
powierzchni terenu;

2) lokalizację chodnika, przy czym wymaga się po-
Eączenia z terenem 1KD-D i chodnikiem, o którym 
mowa w §15 pkt 14 lit. b;

3) dopuszczenie lokalizacji [cierki rowerowej, przy 
czym wymaga się poEączenia z terenem 1KD-D oraz 
[cierką rowerową lub ciągiem pieszo-rowerowym, 
o którym mowa w §15 pkt 14 lit. c;

4) dla chodnika i [cierki rowerowej, o których 
mowa pkt 2-3, stosowanie jednorodnych elemen-
tów maEej architektury, nawierzchni i o[wietlenia w 
obrębie terenu;

5) dopuszczenie lokalizacji sieci infrastruktury 
technicznej, z zastrzereniem §4 pkt 3 lit. c;

6) zakaz lokalizacji ogrodzeG;
7) dostęp dla samochodów do przylegEej drogi pu-

blicznej, zgodnie z przepisami odrębnymi.

§19. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 
symbolem ZO/WS, w zakresie parametrów i wskap-
ników zagospodarowania terenu ustala się:

1) zachowanie naturalnej zieleni i uksztaEtowania 
terenu, z uwzględnieniem pkt 3 i 4, przy czym po-
wierzchnia biologicznie czynna nie more być mniej-
sza nir 85% powierzchni terenu;

2) zachowanie rowu ｠ urządzenia melioracji szcze-
góEowej jako otwartego;

3) dopuszczenie wprowadzenia nasadzeG rodzi-
mych gatunków ro[lin, wEa[ciwych siedliskowo i 
geograficznie;

4) dopuszczenie lokalizacji urządzeG wodnych, 
mostów, przepustów, sieci infrastruktury technicz-
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nej, z zastrzereniem §4 pkt 3 lit. c, oraz dróg pie-
szych i [cierek rowerowych;

5) zakaz lokalizacji ogrodzeG, z wyjątkiem wyni-
kających z potrzeb bezpieczeGstwa ruchu pieszego 
i rowerowego;

6) dostęp dla samochodów do przylegEej drogi pu-
blicznej, zgodnie z przepisami odrębnymi.

§20. Na terenach oznaczonych na rysunku planu 
symbolami KD-L, 1KD-D i 2KD-D, w zakresie para-
metrów i wskapników ksztaEtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu ustala się:

1) na terenie KD-L:
a) lokalizację fragmentu pasa drogowego ulicy 

DEugiej, w powiązaniu z elementami pasa drogowe-
go usytuowanymi poza obszarem objętym planem,

b) zakaz lokalizacji stanowisk postojowych;
2) na terenie 1KD-D:
a) zagospodarowanie pasa drogowego zgodnie z 

przepisami odrębnymi, z dopuszczeniem lokalizacji 
stanowisk postojowych,

b) zakoGczenie ulicy od strony terenu ZP placem 
do zawracania samochodów;

3) na terenie 2KD-D:
a) lokalizację pieszo-jezdni,
b) zakaz lokalizacji stanowisk postojowych;
4) dopuszczenie lokalizacji innych elementów 

pasa drogowego, zgodnie z przepisami odrębnymi;
5) dopuszczenie lokalizacji sieci infrastruktury 

technicznej, z zastrzereniem §4 pkt 3 lit. c oraz 
zgodnie z przepisami odrębnymi;

6) zakaz lokalizacji ogrodzeG, z wyjątkiem wynika-
jących z potrzeb bezpieczeGstwa ruchu drogowego.

§21. Ustala się stawkę, o której mowa w art. 36 
ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysoko-
[ci 30%.

§22. Wykonanie uchwaEy powierza się Burmi-
strzowi Miasta i Gminy Murowana Go[lina.

§23. UchwaEa wchodzi w rycie po upEywie 30 dni 
od dnia jej ogEoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

(-) mgr inr. Zbyszek KrugieEka 
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Załącznik Nr 2 
do Uchwały Nr XLIV/451/2010 

Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie 
z dnia 25 października 2010 r. 

 
ROZSTRZYGNIĘCIE UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU 

PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W REJONIE ULICY DŁUGIEJ W MUROWANEJ GOŚLINIE 
 
 

Rozstrzygnięcie  
Burmistrza Miasta 
i Gminy Murowana 
Goślina w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie  
Rady Miejskiej  

Murowanej Gośliny 
załącznik do uchwały  
Nr XLIV/451/2010 

z dnia 25.10.2010r. 
Lp. 

Data 
wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 

organizacyjnej i adres 
zgłaszającego uwagi 

Treść uwagi 
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Ustalenia projektu planu 
dla nieruchomości, 

której dotyczy uwaga 
uwaga 

uwzględnio
na 

uwaga 
nieuwzględ

niona 

uwaga 
uwzględnio

na 

uwaga 
nieuwzględ

niona 

Uwagi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
2 13.10. 

2010 r. 
Wojciech Krzysztoń 2. Biorąc pod uwagę iż 

teren dróg publicznych 
1KD-D i 2KD-D 
umożliwia pełne 
skomunikowanie 
terenów 1MW, 2MW, 
MN, ZP, wnoszący 
uwagę nie widzi 
konieczności 
ukształtowania drogi 
1KD-D od strony 
terenów zieleni 
urządzonej ZP, w formie 
placu manewrowego o 
szerokości 12 m. 
Zgadza się natomiast na 
dopuszczalność 
szerokości 10 m. 
Proponowane przez 
niego rozwiązanie 
będzie naturalnym 
dowiązaniem się do linii 
działki 1268/6 czyli 
1MW. Wnoszący 
uwagę ufa, że 
powyższe jego uwagi 
będą przyjęte ze 

Działki nr 
1268/4 i 
1268/5. 

2. Teren drogi 
publicznej 1KD-D – 
pomiędzy terenami MN i 
2MW szerokość 12 m. 

  
X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
X 

 
2. Droga 1KD-D, połączona 
bezpośrednio z ulicą Długą, ma 
zapewnić obsługę 
komunikacyjną terenów MW, 
natomiast droga 2KD-D ma 
charakter uzupełniający – będzie 
pieszo-jezdnią obsługującą 
przede wszystkim teren MN. 
Droga 1KD-D ma pełnić rolę 
nadrzędną i funkcjonować 
samodzielnie, aby nie tworzyć 
ciągu komunikacyjnego z 
wykorzystaniem ulicy Dolina 
(uciążliwego dla mieszkańców 
tej ulicy, o czym piszą w swojej 
uwadze do projektu mpzp) – 
dlatego projekt planu zapewnia 
miejsce pod lokalizację placu do 
zawracania, zgodnie z §125 
Rozporządzenia Ministra 
Transportu i Gospodarki Morskiej 
z dnia 2 marca 1999 r. w 
sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny 
odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 
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Rozstrzygnięcie  
Rady Miejskiej  

Murowanej Gośliny 
załącznik do uchwały  
Nr XLIV/451/2010 

z dnia 25.10.2010r. 
Lp. 

Data 
wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 

organizacyjnej i adres 
zgłaszającego uwagi 

Treść uwagi 

O
zn
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ni
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ni
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, 
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Ustalenia projektu planu 
dla nieruchomości, 

której dotyczy uwaga 
uwaga 

uwzględnio
na 

uwaga 
nieuwzględ

niona 

uwaga 
uwzględnio

na 

uwaga 
nieuwzględ

niona 

Uwagi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
wzajemnym 
zrozumieniem. 

 
 
 
 
 
 

430). 

3 14.10. 
2010 r. 

Spółdzielnia 
Mieszkaniowa 
„Zielone Wzgórza” 
ul. Nowy Rynek 19 
62-095 Murowana 
Goślina 

3. Zmiana w §15 pkt 
10: „stosowanie 
dachów stromych 
krytych dachówką, o 
kącie nachylenia połaci 
dachowych od 35° do 
50° oraz dachów 
stromych krytych 
blachą, o kącie 
nachylenia połaci 
dachowych od 14° do 
50°”. 

Działki nr 
954/3, 
954/6 i 
1268/6. 

3. Tereny 1MW i 2MW 
– stosowanie dachów 
stromych krytych 
dachówką, o kącie 
nachylenia połaci 
dachowych od 35° do 
50°. 

 
 
 
 

cz
ęś

ci
ow

o 
ni

eu
w

zg
lę

dn
io

na
    

X 
3. Uwaga uwzględniona z 
zastrzeżeniem, iż na części 
budynku stanowiącej akcent 
urbanistyczny kąt nachylenia 
połaci dachowych nie może być 
mniejszy niż 35°. 

4 14.10. 
2010 r. 

Zenon Woś 
oraz: 
R. i P. Madaj 
ul. Dolina 8 
62-095 Murowana 
Goślina, 
R. i R. Rabsztyńscy 
ul. Dolina 11 
62-095 Murowana 
Goślina, 
M. i A. Robaszkiewicz 
ul. Dolina 5 
62-095 Murowana 
Goślina, 
H. Nowakowski 
ul. Dolina 3 
62-095 Murowana 
Goślina, 
J. Garncarz 
ul. Dolina 7 

1. Ruch samochodowy 
nawet jednokierunkowy 
ul. Dolina dla wielu 
dziesiątek samochodów 
z terenów „1MW” i 
„2MW” (i do tych 
terenów, mimo iż 
będzie wyjazd 
bezpośredni do ul. 
Długiej) – byłby fatalny 
z uwagi na parkujące 
już samochody posesji 
Nr 1 – 14. Koniecznym 
jest zatem łącznik jezdni 
na odcinku ul. Widok – 
ul. Dolina po stronie 
wschodniej. 
 
2. W legendzie nie ma 
wzmianki o parkingach 
dla „MW”. 

Działka nr 
951/2 

   
X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 

  
X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 

1. Droga 1KD-D, połączona 
bezpośrednio z ulicą Długą, 
zapewni obsługę komunikacyjną 
terenów 1MW i 2MW, natomiast 
opisywany potencjalny dojazd 
do ww. terenów przez ulicę 
Dolina, wskazany jako 
zagrożenie, nie jest 
prawdopodobny, gdyż byłby 
wielokrotnie dłuższy i prowadził 
przez drogę 2KD-D – ulicę o 
niższych parametrach (pieszo-
jezdnia). Prawdopodobna jest 
natomiast sytuacja odwrotna od 
opisanej – tj. wykorzystanie ulic 
1KD-D i 2KD-D przez 
wnoszących uwagę dla 
skrócenia dojazdu do własnych 
posesji przy ulicy Dolina. 
Ponadto, proponowany łącznik 
ograniczałby inwestycje na 
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Data 
wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 

organizacyjnej i adres 
zgłaszającego uwagi 

Treść uwagi 
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do
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Ustalenia projektu planu 
dla nieruchomości, 

której dotyczy uwaga 
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Uwagi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
62-095 Murowana 
Goślina, 
B. i K. Bąkowscy 
ul. Dolina 13 
62-095 Murowana 
Goślina, 
J. i P. Robaszkiewicz 
ul. Dolina 15 
62-095 Murowana 
Goślina, 
H. M. Uzarowicz 
ul. Dolina 9 
62-095 Murowana 
Goślina, 
A. M. Tomczak 
ul. Dolina 12 
62-095 Murowana 
Goślina, 
Z. M. Ruszkowscy 
ul. Dolina 4 
62-095 Murowana 
Goślina, 
Zofia Tomaszewska 
ul. Dolina 6 
62-095 Murowana 
Goślina. 

 
 
 
 
 
3. Pojawia się też 
pytanie czy parkujące 
obecnie samochody 
przy posesjach ul. 
Dolina będą mogły 
nadal parkować. 
Wnoszący uwagę 
nadmieniają, że przed 
laty mieszkańcy 
całkowicie pokryli 
koszty budowy 
chodników (ok. 2 tys. zł 
od posesji) – z myślą o 
możliwości parkowania 
na nich. 

 
 
 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 
 
 

X 

terenie MW oraz mógłby 
generować nadmierny ruch w 
ulicy Widok. 
2. Projekt planu nie określa 
szczegółowej lokalizacji 
stanowisk postojowych, gdyż 
będzie to przedmiotem projektu 
budowlanego, natomiast określa 
wymagane minimalne ilości 
takich stanowisk w odniesieniu 
do liczby mieszkań. 
3. Projekt planu nie obejmuje 
istniejącej ulicy Dolina. 



Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 274 ｠ 29326 ｠ Poz. 5463

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 
2003 r. (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) Rada 
Miejska w Murowanej Go[linie okre[la sposób reali-
zacji infrastruktury technicznej, nalerących do za-
daG wEasnych gminy oraz zasady ich finansowania:

§1. Uchwalenie przedmiotowego miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dotyczy 
terenu nieuzbrojonego w podstawowe sieci infra-
struktury technicznej i komunikacyjnej.

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

1. Największą inwestycją gminy będzie budowa 
infrastruktury drogowej oraz wykup gruntów pod 
drogi publiczne (1013 m2). 

2. Realizowane będzie uzbrojenie terenu zgodnie 
z przepisami prawa materialnego i finansowego w 
tym zakresie.

3. Realizacja inwestycji przebiegać będzie zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, w tym m.in. ustawą 
prawo budowlane, samorządzie gminnym, gospo-
darce komunalnej i o ochronie [rodowiska.

4. Wydatki na poszczególne zadania realizacji 
uzbrojenia terenu będą wymagaEy zabezpieczenia 
[rodków finansowych w budrecie gminy pochodzą-
cych z dochodów wEasnych gminy i innych pródeE.

5. Za podstawę przyjęcia do realizacji zadaG okre-
[lonych w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego, które nalerą do zadaG wEasnych 
gminy, stanowić będą zapisy Wieloletniego Progra-
mu Inwestycyjnego Gminy Murowana Go[lina.

6. W przypadku zadaG publicznych wyEonienie 
wykonawcy powinno odbywać się w trybie i na za-
sadach okre[lonych w ustawie  - Prawo zamówieG 
publicznych.

7. Inwestycje realizowane mogą być etapowo w 
zalerno[ci od wielko[ci [rodków przeznaczonych na 
inwestycje.

§3. Zasady finansowania inwestycji z zakresu in-
frastruktury technicznej, które nalerą do zadaG wEa-
snych gminy:

1. Powyrsze zadania realizowane będą z [rodków 
krajowych i unijnych. Zrodki krajowe pochodzić 
będą ze [rodków wEasnych gminy i budretu paG-
stwa, funduszy i dotacji celowych, poryczek, kre-
dytów,  [rodków instytucji pozabudretowych. 

2.   Finansowanie inwestycji będzie odbywać się 
poprzez:

1) wydatki z budretu gminy;
2) 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.
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.

ZaEącznik Nr 3
do UchwaEy Nr XLIV/451/2010

Rady Miejskiej w Murowanej Go[linie
z dnia 25 papdziernika 2010 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE 
O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZE-

STRZENNEGO W REJONIE ULICY DDUGIEJ W MUROWANEJ GOZLINIE INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRA-
STRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEqĄ DO ZADAF WDASNYCH GMINY, ORAZ ZASADACH ICH 

FINANSOWANIA


