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UCHWAŁA NR IX/82/2011 RADY MIEJSKIEJ W MUROWANEJ GOŚLINIE 

 z dnia 26 wrzeŌnia 2011 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kamińsko, Pławno, Czernice i okolic 

w gminie Murowana Goślina – część I; 

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

§ 1. 1. Uchwala siň miejscowy plan zagospodaro-
wania przestrzennego wsi KamiŊsko, Pławno, 
Czernice i okolic w gminie Murowana GoŌlina – 
czňŌń I, po stwierdzeniu zgodnoŌci przyjňtych roz-
wiņzaŊ z ustaleniami Studium uwarunkowaŊ 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Murowana GoŌlina (zatwierdzone uchwałņ 
Nr XXXIII/321/2009 Rady Miejskiej w Murowanej 
GoŌlinie z dnia 28 wrzeŌnia 2009 r.), zwany dalej 
„planem”. 

2. Granice obszaru objňtego planem ozna-
czone sņ na rysunku planu. 

3. Integralnymi czňŌciami uchwały sņ: 
1) załņcznik Nr 1 do uchwały – stanowiņcy ry-

sunek planu, zwany dalej „rysunkiem”, za-
tytułowany „Miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego wsi KamiŊsko, 
Pławno, Czernice i okolic w gminie Muro-
wana GoŌlina – czňŌń I”, opracowany 
w skali 1: 2000; 

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

3) załņcznik Nr 3 do uchwały – stanowiņcy 
rozstrzygniňcie Rady Miejskiej w Murowa-
nej GoŌlinie o sposobie realizacji zapisa-
nych w planie inwestycji z zakresu infra-
struktury technicznej, które należņ do za-
daŊ własnych gminy oraz zasadach ich fi-
nansowania. 

 
§ 2. Ilekroń w uchwale jest mowa o: 

1) działce budowlanej – należy przez to rozu-
mień działkň budowlanņ w rozumieniu 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym; 

2) ekologicznych paliwach – należy przez to 
rozumień paliwa charakteryzujņce siň naj-
niższymi wskaźnikami emisyjnymi, takie jak 
paliwa płynne, gazowe i stałe (biomasa) 
oraz odnawialne źródła energii; 

3) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy 
przez to rozumień liniň okreŌlajņcņ naj-

mniejszņ odległoŌń Ōciany budynku od linii 
rozgraniczajņcej tereny; 

4) obsłudze komunikacyjnej – należy przez to 
rozumień dostňp do terenu dla ruchu pie-
szego, rowerowego i pojazdów samocho-
dowych; 

5) ogrodzeniu ażurowym – należy przez to ro-
zumień ogrodzenie, w którym czňŌń ażuro-
wa stanowi nie mniej niż 60% powierzchni 
całkowitej ogrodzenia; 

6) powierzchni zabudowy – należy przez to 
rozumień sumň powierzchni wszystkich 
budynków zlokalizowanych na działce bu-
dowlanej, wyznaczonych przez rzut piono-
wy zewnňtrznych krawňdzi Ōcian budynku 
na powierzchniň terenu; 

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

8) tablicy informacyjnej – należy przez to ro-
zumień element systemu informacji miej-
skiej, turystycznej, przyrodniczej lub edu-
kacji ekologicznej; 

9) terenie – należy przez to rozumień obszar, 
wyznaczony na rysunku liniami rozgrani-
czajņcymi, o okreŌlonym przeznaczeniu 
i zasadach zagospodarowania oznaczony 
symbolem; 

10) zabudowie letniskowej – należy przez 
o rozumień zespół budynków rekreacji in-
dywidualnej. 

 
§ 3. W zakresie przeznaczenia terenu ustala siň: 

1) tereny zabudowy letniskowej w zieleni, 
oznaczone na rysunku symbolami: 1ML, 
2ML, 3ML, 4ML, 5ML, 6ML, 7ML, 8ML, 
9ML, 10ML; 

2) tereny dróg wewnňtrznych, oznaczone na 
rysunku planu symbolami:1KDW, 2KDW, 
3KDW, 4KDW, 5KDW, 6KDW, 7KDW. 

 
§ 4. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego ustala siň: 

1) zakaz budowy ogrodzeŊ z elementów pre-
fabrykowanych i litych murów; 

2) dopuszczenie lokalizacji ogrodzeŊ wyłņcz-
nie jako ażurowych lub w formie żywopło-
tów; 

3) zakaz lokalizacji reklam; 
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4) dopuszczenie lokalizacji: 
a) tablic informacyjnych, 
b) obiektów małej architektury, 
c) sieci infrastruktury technicznej. 

 

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

1) nakaz stosowania ekologicznych paliw do 
indywidualnych systemów grzewczych; 

2) nakaz uzyskania okreŌlonych przepisami 
odrňbnymi dopuszczalnych poziomów ha-
łasu w Ōrodowisku jak dla terenów prze-
znaczonych na cele rekreacyjno-
wypoczynkowe; 

3) w zakresie gospodarki odpadami obowiņ-
zek gromadzenia, segregacji oraz zagospo-
darowania odpadów na zasadach okreŌlo-
nych w gminnym planie gospodarki odpa-
dami i przepisach odrňbnych; 

4) nakaz zagospodarowania mas ziemnych 
pochodzņcych z wykopów, a spełniajņcych 
standardy jakoŌci gleby lub ziemi, na dział-
ce inwestorskiej poprzez wykorzystanie ich 
do kształtowania terenów zieleni towarzy-
szņcej inwestycjom, z dopuszczeniem usu-
wania ich także poza obszar planu, zgodnie 
z przepisami odrňbnymi. 

 
§ 6. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kultu-
rowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 
nie podejmuje siň ustaleŊ. 
 
§ 7. W zakresie wymagaŊ wynikajņcych z potrzeb 
kształtowania przestrzeni publicznych nie podej-
muje siň ustaleŊ. 
 
§ 8. W zakresie granic i sposobów zagospodaro-
wania terenów lub obiektów podlegajņcych 
ochronie, ustalonych na podstawie odrňbnych 
przepisów ustala siň nakaz ochrony obszaru Parku 
Krajobrazowego Puszcza Zielonka, zgodnie 
z Planem ochrony Parku Krajobrazowego Puszcza 
Zielonka i przepisami odrňbnymi. 
 
§ 9. W zakresie szczegółowych zasad i warunków 
scalania i podziału nieruchomoŌci objňtych pla-
nem nie podejmuje siň ustaleŊ. 
 
§ 10. W zakresie szczególnych warunków zago-
spodarowania terenów oraz ograniczeŊ w ich 
użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy, ustala siň: 

1) odległoŌń zabudowy od granicy lasu zgod-
nie z przepisami odrňbnymi, w szczególno-
Ōci z Planem ochrony Parku Krajobrazowe-
go Puszcza Zielonka; 

2) uwzglňdnienie w zagospodarowaniu tere-
nów ograniczeŊ wynikajņcych z przebiegu 
sieci infrastruktury technicznej. 

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

1) obsługň komunikacyjnņ z przyległych dróg; 

2) nakaz lokalizacji 2 stanowisk postojowych 
w obrňbie działki budowlanej. 

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

1) dopuszczenie robót budowlanych w zakre-
sie sieci infrastruktury technicznej, w tym 
w szczególnoŌci sieci: wodociņgowej, kana-
lizacyjnej, gazowej, elektroenergetycznej, 
telekomunikacyjnej, systemu monitoringu 
wizyjnego oraz systemu służb ratowniczych 
i bezpieczeŊstwa publicznego; 

2) powiņzanie sieci infrastruktury technicznej 
z układem zewnňtrznym oraz zapewnienie 
dostňpu do sieci, zgodnie z przepisami od-
rňbnymi; 

3) w zakresie gospodarki wodno – Ōciekowej: 
a) zaopatrzenie w wodň, w tym do celów 

przeciwpożarowych, z sieci wodociņgowej; 
b) odprowadzanie Ōcieków komunalnych do 

sieci kanalizacji sanitarnej, z dopuszcze-
niem lokalizacji tymczasowych szczelnych 
zbiorników bezodpływowych, z których 
Ōcieki bňdņ systematycznie wywożone 
przez koncesjonowanego przewoźnika do 
miejsc wskazanych przez służby gminne, 

c) zagospodarowanie wód opadowych 
i roztopowych na terenie działki. 

 
§ 13. W zakresie sposobów i terminów tymczaso-
wego zagospodarowania, urzņdzenia i użytkowa-
nia terenów nie podejmuje siň ustaleŊ. 
 
§ 14. Na terenach zabudowy letniskowej w zieleni, 
oznaczonych na rysunku symbolami: 1ML, 2ML, 
3ML, 4ML, 5ML, 6ML, 7ML, 8ML, 9ML, 10ML ustala 
siň nastňpujņce warunki zabudowy i zagospoda-
rowania: 

1) nakaz sytuowania budynków zgodnie 
z nieprzekraczalnymi liniami zabudowy; 

2) lokalizacja zabudowy letniskowej w zieleni 
w układzie wolno stojņcym; 

3) dopuszczenie lokalizacji wyłņcznie jednego 
budynku rekreacji indywidualnej na dział-
ce; 

4) dopuszczenie lokalizacji budynku garażo-
wego wbudowanego w budynek rekreacji 
indywidualnej lub wolno stojņcego, w tym 
także na granicy działki; 

5) powierzchnia zabudowy nie wiňksza niż 
20% powierzchni działki; 

6) udział powierzchni biologicznie czynnej 
w zagospodarowaniu działek nie mniejszy 
niż 75 % powierzchni działki; 

7) maksymalna wysokoŌń zabudowy rekreacji 
indywidualnej – 8 m; 

8) maksymalna wysokoŌń budynku garażo-
wego – 5 m; 

9) dach stromy o kņcie nachylenia głównych 
połaci dachowych od 350 do 450; 
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10) dla budynku garażowego dowolna forma 
przekrycia dachu; 

11) dla przekryń kafrów i ryzalitów stosowanie 
dowolnej geometrii dachu; 

12) wysokoŌń ogrodzenia: 
a) działek od strony dróg – nie wiňcej niż 1,50 

m, 
b) nie wymienionego w lit. a – nie wiňcej niż 

1,80 m; 
13) zakaz wtórnych podziałów działek, 

z wyjņtkiem wydzielania działek pod infra-
strukturň technicznņ i drogowņ. 

 
§ 15. Na terenach dróg wewnňtrznych, oznaczo-
nych na rysunku symbolami: 1KDW, 2KDW, 
3KDW, 4KDW, 5KDW, 6KDW, 7KDW ustala siň 
nastňpujņce warunki zabudowy i zagospodarowa-
nia: 

1) w przypadku utwardzenia nawierzchni na 
terenach dróg wewnňtrznych oraz duktów 
leŌnych, nakaz stosowania nawierzchni 

przepuszczalnych dla odprowadzenia wód 
opadowych i roztopowych; 

2) dopuszczenie lokalizacji infrastruktury 
technicznej. 

 
§ 16. Ustala siň 30% stawkň służņcņ naliczeniu 
opłaty z tytułu wzrostu wartoŌci nieruchomoŌci, 
o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym. 
 

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

 
 

Przewodniczņcy Rady 
 (-) Konrad Strykowski
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Załņcznik nr 1 
do uchwały nr IX/82/2011 

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

 

  



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Wielkopolskiego Nr 357 – 36959 – Poz. 6307 
 

Załņcznik nr 2 
do uchwały nr IX/82/2011 

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

 
ROZSTRZYGNIŇCIE  O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO 
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO  WSI KAMIŉSKO, PŁAWNO, CZERNICE I OKOLIC W 

GMINIE MUROWANA GOŋLINA – CZŇŋŃ I 
 
 

Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zm.) przedmiotowy pro-
jekt planu został wyłożony do publicznego wglņdu 
w terminie od dnia 2 sierpnia 2011 r. do dnia 2 
wrzeŌnia 2011 r. 
Uwagi można było składań do dnia 19 wrzeŌnia 
2011 r. 
 

W ustawowym terminie nie wniesiono żadnych 
uwag do projektu planu, w zwiņzku z czym Rada 
Miejska w Murowanej GoŌlinie nie podejmuje 
rozstrzygniňcia o sposobie ich rozpatrzenia, o 
którym mowa w art. 20 ust. 1 ww. ustawy o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 
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Załņcznik nr 3 
do uchwały nr IX/82/2011 

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

 
ROZSTRZYGNIŇCIE RADY MIEJSKIEJ W MUROWANEJ GOŋLINIE O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W 
MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI KAMIŉSKO, PŁAWNO, CZERNICE I 
OKOLIC W GMINIE MUROWANA GOŋLINA – CZŇŋŃ I INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECH-
NICZNEJ, KTÓRE NALEŻŅ DO ZADAŉ WŁASNYCH GMINY, ORAZ O ZASADACH ICH FINANSOWANIA. 

 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 
2003 r. (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) Rada 
Miejska w Murowanej GoŌlinie okreŌla sposób 
realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury tech-
nicznej, należņcych do zadaŊ własnych gminy oraz 
zasady ich finansowania: 

 
1. Uchwalenie przedmiotowego miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dotyczy 
terenu już zainwestowanego, uzbrojonego w sieci 
infrastruktury technicznej. Na terenie, niezależnie 
od ustaleŊ planu planowane jest również dopro-
wadzenie kanalizacji sanitarnej w ramach Projektu 
Kanalizacji Puszczy Zielonki.  
 
2. Sposób realizacji zapisanych w planie inwestycji 
z zakresu infrastruktury technicznej. 
1)  Zadania w zakresie infrastruktury tech-

nicznej prowadziń bňdņ właŌciwe przed-
siňbiorstwa, w kompetencji których leży 
rozwój sieci: wodociņgowej i kanalizacji 
sanitarnej, energetycznej i gazociņgowej, 
zgodnie z miejscowym planem zagospo-
darowania przestrzennego oraz na pod-
stawie przepisów odrňbnych. Zadania w 
zakresie gospodarki odpadami realizowa-
ne bňdņ zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego, zgod-
nie z planem gospodarki odpadami oraz 
na podstawie przepisów odrňbnych. In-
westycje w zakresie przesyłania i dystry-
bucji paliw gazowych, energii elektrycznej 
realizowane bňdņ w sposób okreŌlony w 
prawie energetycznym. 

2) Podstawň przyjňcia do realizacji zadaŊ, 
okreŌlonych w miejscowym planie zago-
spodarowania przestrzennego, które nale-
żņ do zadaŊ własnych gminy, stanowiń 
bňdzie Wieloletni Plan Inwestycyjny i za-
pisy uchwał budżetowych Gminy Muro-
wana GoŌlina.  

3) OkreŌlenie terminów przystņpienia i za-
koŊczenia realizacji tych zadaŊ ustalone 
bňdzie według kryteriów i zasad przyjň-
tych przy konstruowaniu Wieloletniego 
Planu Inwestycyjnego i uchwał budżeto-
wych Gminy Murowana GoŌlina. 

4) Inwestycje realizowane mogņ byń etapo-
wo w zależnoŌci od wielkoŌci Ōrodków 
przeznaczonych na inwestycje. 

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

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

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

3) udział inwestorów zewnňtrznych. 
 

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