UCHWAŁA NR XVIII/157/2012
RADY MIEJSKIEJ W MUROWANEJ GOŚLINIE
z dnia 29 maja 2012 r.

w sprawie

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu wsi
Kamińsko, Pławno, Czernice i okolic – część P;

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 Goślinie uchwala, co następuje:
§1

1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla rejonu wsi
Kamińsko, Pławno, Czernice i okolic– część P, po stwierdzeniu, Ŝe nie narusza
on ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Murowana Goślina, zatwierdzonego uchwałą Nr XXXIII/321/2009 Rady Miejskiej
w Murowanej Goślinie z dnia 28 września 2009 r., zwany dalej „planem”.
2. Granice obszaru objętego planem oznaczone są na rysunku planu.
3. Integralnymi częściami uchwały są:
1) załącznik Nr 1 do uchwały – stanowiący rysunek planu, zwany dalej „rysunkiem”,
zatytułowany „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla rejonu wsi
Kamińsko, Pławno, Czernice i okolic – część P”, opracowany w skali 1: 1000;
2) załącznik Nr 2 do uchwały – stanowiący rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Murowanej
Goślinie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu;
3) załącznik Nr 3 do uchwały – stanowiący rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Murowanej
Goślinie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, które naleŜą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania.

§2

Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) obsłudze komunikacyjnej – naleŜy przez to rozumieć dostęp do terenu dla ruchu
pieszego, rowerowego i pojazdów samochodowych;
2) ogrodzeniu aŜurowym – naleŜy przez to rozumieć ogrodzenie, w którym część aŜurowa
stanowi nie mniej niŜ 60% powierzchni całkowitej ogrodzenia;
3) reklamie – naleŜy przez to rozumieć nośnik informacji wizualnej w jakiejkolwiek
materialnej formie wraz z elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami, nie będący
szyldem, tablicą informacyjną lub znakiem w rozumieniu przepisów o znakach
i sygnałach drogowych;
4) tablicy informacyjnej – naleŜy przez to rozumieć element systemu informacji miejskiej,
turystycznej, przyrodniczej lub edukacji ekologicznej;
5) terenie – naleŜy przez to rozumieć obszar, wyznaczony na rysunku liniami
rozgraniczającymi,

o

określonym

przeznaczeniu

i

zasadach

zagospodarowania

oznaczony symbolem.

§3

W zakresie przeznaczenia terenu ustala się:
1) tereny lasów, oznaczone na rysunku planu symbolami:1ZL, 2ZL, 3ZL;
2) tereny zalesień, oznaczone na rysunku planu symbolami: 1RL, 2RL;
3) tereny zieleni krajobrazowej, łąk, oznaczone na rysunku planu symbolami: 1ZO, 2ZO;
4) teren drogi wewnętrznej, oznaczony na rysunku planu symbolem KDW.

§4

W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:
1) zakaz budowy ogrodzeń z elementów prefabrykowanych i litych murów;
2) dopuszczenie lokalizacji ogrodzeń wyłącznie jako aŜurowych lub w formie Ŝywopłotów;
3) zakaz lokalizacji reklam;
4) dopuszczenie lokalizacji:
a) tablic informacyjnych,
b) sieci infrastruktury technicznej,
c) obiektów małej architektury.

§5

W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się:
1) nakaz ochrony walorów krajobrazowych – lasów łąk i zieleni naturalnej Parku
Krajobrazowego Puszcza Zielonka, obejmującego cały obszar planu;
2) nakaz stosowania do nowych zalesień rodzimych drzew i krzewów oraz stosowania roślin
okrywowych, charakterystycznych dla danego siedliska;
3) nakaz

utrzymania

właściwego

stanu

ochrony

siedlisk

przyrodniczych,

zgodnie

z przepisami odrębnymi;
4) zakaz przekształcania naturalnego ukształtowania terenu z uwzględnieniem punktu 5;
5) dopuszczenie lokalizacji urządzeń melioracji wodnych i budowli hydrotechnicznych
słuŜących stabilizacji przepływu wód powierzchniowych i poziomu wód gruntowych;
6) nakaz zachowania powszechnego dostępu do wód powierzchniowych, zgodnie
z przepisami odrębnymi.
§6

W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury
współczesnej nie podejmuje się ustaleń.
§7

W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych nie
podejmuje się ustaleń.
§8

W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających
ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów ustala się nakaz ochrony podstref
funkcjonalno-przestrzennych A i E obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka,
zgodnie z Planem ochrony Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i przepisami odrębnymi.

§9

W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych
planem nie podejmuje się ustaleń.
§ 10

W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich
uŜytkowaniu, w tym zakazu zabudowy, ustala się:
1) zakaz lokalizacji budynków;
2) uwzględnienie w zagospodarowaniu terenów ograniczeń wynikających z przebiegu sieci
infrastruktury technicznej;
3) uwzględnienie w zagospodarowaniu terenów ograniczeń wynikających z planu ochrony
Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka.
§ 11

W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji ustala się
obsługę komunikacyjną z przyległych dróg.

§ 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 szczególności sieci: wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, elektroenergetycznej,
telekomunikacyjnej, systemu monitoringu wizyjnego oraz systemu słuŜb ratowniczych
i bezpieczeństwa publicznego;

2) powiązanie sieci infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym oraz zapewnienie
dostępu do sieci, zgodnie z przepisami odrębnymi,

3) zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie działki.
§ 13

W

zakresie

sposobów

i

terminów

tymczasowego

i uŜytkowania terenów nie podejmuje się ustaleń.

zagospodarowania,

urządzenia

§ 14

Na terenach lasów, oznaczonych na rysunku symbolami: 1ZL, 2ZL, 3ZL ustala się
następujące warunki zabudowy i zagospodarowania:

1) zachowanie dotychczasowego sposobu zagospodarowania;
2) nakaz prowadzenia gospodarki leśnej zgodnie z planem urządzenia lasów.
§ 15

Na terenach zalesień oznaczonych na rysunku symbolami: 1RL, 2RL ustala się następujące
warunki zabudowy i zagospodarowania:

1) nakaz prowadzenia gospodarki leśnej zgodnie z planem urządzenia lasów;
2) dopuszczenie zalesienia gruntów niezadrzewionych na podstawie planu zalesiania,
zgodnie z przepisami odrębnymi;

3) nakaz dostosowania drzewostanu do warunków siedliskowych.
§ 16
Na terenach zieleni krajobrazowej, łąk oznaczonych na rysunku planu symbolami 1ZO, 2ZO
ustala się następujące warunki zabudowy i zagospodarowania:
1) zachowanie dotychczasowego sposobu uŜytkowania;
2) nakaz ochrony charakteru dolinowych ciągów ekologicznych.
§ 17
Na terenie drogi wewnętrznej oznaczonej na rysunku planu symbolem KDW następujące
warunki zabudowy i zagospodarowania:
1) szerokość drogi wewnętrznej w liniach rozgraniczających, zgodnie z rysunkiem;
2) nakaz stosowania nawierzchni przepuszczalnych dla odprowadzenia wód opadowych
i roztopowych.
§ 18

Ustala się 30% stawkę słuŜącą naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości,
o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 19

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Murowana Goślina.
§ 20

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.

