
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego na mapie gminy Murowana Goślina 

 

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dostępne są na interaktywnej mapie gminy 

Murowana Goślina pod adresem https://murowanagoslina.e-mapa.net 

 

Aby włączyć warstwę z planami miejscowymi, należy w Drzewie warstw (pasek ikon u góry lub z lewej 

strony ekranu) zaznaczyć w kategorii „Miasto i Gmina Murowana Goślina” warstwę 

„Zagospodarowanie przestrzenne”. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po odnalezieniu wybranej działki (wyszukiwanie znajduje się w prawym górnym narożniku), należy 

wybrać z górnego menu ikonę „i” (informacja o obiekcie), a następnie kliknąć w działkę.  

Prosimy zwrócić uwagę na fakt, że nie wszystkie działki mają uchwalony miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego. 

     

  

https://murowanagoslina.e-mapa.net/


W okienku „Informacja o obiekcie” rozwijamy kliknięciem pozycję „Plany miejscowe”. 

 Z otrzymanej informacji można wybrać: 

- „Pokaż ustalenia szczegółowe dla terenu” (fragment uchwały dotyczący danego terenu), 

- „Pokaż pełną treść uchwały” (uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Wielkopolskiego), 

- „Pokaż legendę” (legenda dla wskazanego planu miejscowego). 

 

 

Na dole informacji o obiekcie podany jest nr planu miejscowego („Oznaczenie wewnętrzne planu”) 

dostępnego na stronie Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina pod adresem  

www.murowana-goslina.pl/74,planowanie-przestrzenne  

Znajdują się tu uchwały dotyczące planów miejscowych wraz z załącznikami graficznymi.  

 

 

Nota prawna  

Właścicielem Geoportalu jest Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina. 

Udostępnione w serwisie „Geoportal Miasta i Gminy Murowana Goślina” dane mogą być 
wykorzystywane jedynie w zakresie przybliżonej identyfikacji i lokalizacji przestrzennej oraz mogą 
posiadać zróżnicowany stopień aktualności i szczegółowości. 

Zawarte w serwisie „Geoportal Miasta i Gminy Murowana Goślina” informacje oraz wygenerowane 
z niego wydruki nie stanowią dokumentów w postępowaniach administracyjnych i innych. 

„Geoportal Miasta i Gminy Murowana Goślina” może być wykorzystywany jedynie w niezarobkowych 
zastosowaniach prywatnych lub naukowych, w zakresie dozwolonym ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. 
o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1231). 

Wygląd i treść w całości chroniona jest prawem autorskim. 

Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody i straty 
powstałe w wyniku korzystania lub braku możliwości korzystania z serwisu „Geoportal Miasta i Gminy 
Murowana Goślina”. 

http://www.murowana-goslina.pl/74,planowanie-przestrzenne

