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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), art. 26 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz.139 
z pópn. zm.) oraz art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z pópn. zm.), 
Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje: 

§1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego terenu zabudowy siedlisko-
wej z dziaEalno[cią agroturystyczną we wsi Krosno, 
obejmujący obszar czę[ci dziaEki o nr ewid. 353.

2. Zakres obowiązywania planu, o którym mowa 
w ust. 1, okre[la granica obszaru objętego planem, 
zgodnie z rysunkiem planu w skali 1:1000, stano-
wiącym zaEącznik nr 1 do uchwaEy.

RozdziaE I
Przepisy ogólne

§2. Przedmiotem ustaleG planu, o którym mowa 
w §1, są:

1) teren zabudowy siedliskowej z dziaEalno[cią 
agroturystyczną, oznaczony na rysunku planu sym-
bolem RM/U;

2) teren drogi dojazdowej wewnętrznej, oznaczo-
ny na rysunku planu symbolem KDW oraz zasady 
obsEugi komunikacyjnej;

3) zasady obsEugi w zakresie infrastruktury tech-
nicznej.

§3. Następujące oznaczenia graficzne stanowią 
obowiązujące ustalenia planu:

1) granica obszaru objętego planem;
2) linie rozgraniczające tereny o rórnym przezna-

czeniu oraz oznaczenia graficzne i literowe dotyczą-
ce przeznaczenia terenów;

3) nieprzekraczalne linie zabudowy.

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

1) ustawie ｠ nalery przez to rozumieć ustawę 
z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz.139 z pópn. 
zm.);

2) planie ｠ nalery przez to rozumieć ustalenia pla-
nu, o którym mowa w §1 niniejszej uchwaEy;

3) uchwale ｠ nalery przez to rozumieć niniejszą 
uchwaEę Rady Miejskiej w Mosinie;

4) zabudowie siedliskowej ｠ nalery przez to rozu-
mieć budynek mieszkalny oraz budynki i urządzenia 
sEurące produkcji rolniczej;

5) przeznaczeniu podstawowym ｠ nalery przez to 
rozumieć takie przeznaczenie, które powinno prze-
warać na obszarze w obrębie linii rozgraniczających, 
okre[lone symbolem;

6) przeznaczeniu dopuszczalnym ｠ nalery przez to 
rozumieć rodzaje przeznaczenia inne nir podstawo-
we, które uzupeEniają lub wzbogacają przeznaczenie 
podstawowe;

7) przedsięwzięciach mogących zawsze znacząco 
oddziaEywać na [rodowisko i przedsięwzięciach mo-
gących potencjalnie znacząco oddziaEywać na [ro-
dowisko nalery przez to rozumieć te przedsięwzię-
cia okre[lone w przepisach odrębnych;

8) dopuszczalnych poziomach haEasu ｠ nalery ro-
zumieć dopuszczalne poziomy haEasu zdefiniowane 
w przepisach odrębnych;

9) nieprzekraczalnej linii zabudowy ｠ nalery przez 
to rozumieć linię, oddzielającą przestrzeG w jakiej 
mogą się znajdować budynki od przestrzeni, na któ-
rej nie ma morliwo[ci zabudowy;

10) reklamie ｠ nalery przez to rozumieć wszelkie 
no[niki informacji wizualnej (no[niki na[cienne, wol-
nostojące, tablice reklamowe, pylony itp.) wraz z 
elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami, nie 
będące szyldami, tablicami informacyjnymi czy zna-
kami w rozumieniu przepisów o znakach i sygnaEach 
drogowych;

11) dachu dwuspadowym ｠ nalery przez to ro-
zumieć dach posiadający dwie podstawowe poEa-
cie dachowe o przeciwlegEych spadkach Eączące 
się wzdEur kalenicy, z dopuszczeniem uzupeEnienia 
mniejszymi poEaciami wynikającymi z ksztaEtu rzutu 
budynku lub wynikającymi z zastosowania takich 
elementów jak lukarny, ganki, ryzality, werandy, na-
czóEki itp. W przypadku zastosowania dachu dwu-
spadowego w bryle budynku pojawiają się trójkątne 
lub trapezowe, w przypadku zastosowania naczóE-
ków, zamknięcia elewacji szczytowych;

12) dachu wielospadowym ｠ nalery przez to ro-
zumieć dach posiadający co najmniej trzy podsta-
wowe poEacie dachowe o podobnych spadkach, 
Eączące się w jednym punkcie lub wzdEur kalenic. 
W przypadku rozczEonkowanego rzutu budynku lub 
zastosowania takich elementów jak lukarny, ganki, 
ryzality, werandy, itp., podstawowe poEacie mogą 
być uzupeEniane mniejszymi poEaciami o podobnych 
spadkach;

13) dachu stromym ｠ nalery przez to rozumieć 
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dach o nachyleniu 12o lub większym albo o nachy-
leniu w [ci[le okre[lonym przedziale - powyrej 12o.

RozdziaE II
Przepisy szczegóEowe

§5. 1. Ustala się teren zabudowy siedliskowej z 
dziaEalno[cią agroturystyczną, oznaczony na rysun-
ku planu symbolem RM/U.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, przezna-
czenie podstawowe stanowi zabudowa siedliskowa 
oraz usEugi: budynki lub pomieszczenia w obrębie 
zabudowy siedliskowej, związane z obsEugą tury-
stów - o charakterze hotelowym i gastronomicz-
nym. Przeznaczenie dopuszczalne mogą stanowić 
budowle związane z produkcją rolniczą lub rekreacją 
oraz urządzeniami infrastruktury technicznej lub te-
lekomunikacyjnej.

3. Przeznaczenie podstawowe oraz przeznaczenie 
dopuszczalne nie mogą nalereć do przedsięwzięć 
mogących zawsze znacząco oddziaEywać na [ro-
dowisko oraz przedsięwzięć mogących potencjal-
nie znacząco oddziaEywać na [rodowisko. Wszelkie 
oddziaEywania związane z podstawowym i dopusz-
czalnym przeznaczeniem terenu nie mogą powodo-
wać przekroczenia standardów jako[ci [rodowiska, 
okre[lonych przepisami odrębnymi, poza terenem, 
do którego inwestor posiada tytuE prawny.

4. W zakresie ochrony przed haEasem wskazuje 
się, ir teren zabudowy siedliskowej z dziaEalno[cią 
agroturystyczną, oznaczony na rysunku planu sym-
bolem RM/U, nalery do kategorii terenów mieszka-
niowo-usEugowych. Zakazuje się przekraczania do-
puszczalnych poziomów haEasu, okre[lonych dla tej 
kategorii w przepisach odrębnych.

5. Masy ziemne, powstaEe w wyniku fundamento-
wania, nalery gromadzić w wyznaczonym miejscu i 
zagospodarować w obrębie dziaEki, zgodnie z prze-
pisami odrębnymi.

6. Zakazuje się odprowadzać nieczysto[ci pEynne 
do gruntu.

7. Odpady nalery gromadzić w granicach posesji 
w sposób selektywny i przekazywać do odzysku lub 
unieszkodliwienia zgodnie z przepisami odrębnymi 
oraz zgodnie z gminnym planem gospodarki odpa-
dami.

8. Dla ochrony archeologicznego dziedzictwa 
kulturowego, podczas prac ziemnych przy realiza-
cji inwestycji związanych z zabudowaniem i zago-
spodarowaniem przedmiotowego terenu, ustala się 
obowiązek prowadzenia badaG archeologicznych 
zgodnie z przepisami odrębnymi. Nie okre[la się za-
sad ochrony dóbr kultury wspóEczesnej z uwagi na 
nie występowanie takich obiektów na obszarze ob-
jętym planem.

9. Reklamy o jednolitych standardach grafiki, li-
ternictwa i kolorystyki dopuszcza się wyEącznie na 
ogrodzeniach dziaEki od strony terenu drogi dojaz-
dowej wewnętrznej, oznaczonego na rysunku planu 
symbolem KDW. Dopuszcza się zastosowanie peE-

nego ogrodzenia od strony terenu KDW. PozostaEe 
ogrodzenia wyEącznie arurowe.

10. Zakazuje się podziaEu terenu RM/U na mniej-
sze dziaEki budowlane.

11. Na terenie RM/U ustala się następujące lokal-
ne warunki, zasady i standardy ksztaEtowania zabu-
dowy oraz zagospodarowania terenu:

1) nieprzekraczalne linie zabudowy w odlegEo[ci:
a) od linii rozgraniczającej teren drogi dojazdowej 

wewnętrznej, oznaczonej na rysunku planu symbo-
lem KDW ｠ 10 m zgodnie z rysunkiem planu;

b) od terenu lasu ｠ zgodnie z przepisami odręb-
nymi;

2) powierzchnia zabudowy nie more przekraczać 
15 % powierzchni terenu RM/U;

3) powierzchnia biologicznie czynna powinna wy-
nosić co najmniej 45 % powierzchni terenu RM/U;

4) parametry projektowanych budynków: miesz-
kalnego oraz budynków związanych z dziaEalno[cią 
agroturystyczną:

a) gabaryt pionowy: parter plus poddasze urytko-
we lub nieurytkowe o Eącznej wysoko[ci nie prze-
kraczającej od poziomu terenu do kalenicy dachu 10 
m z dopuszczeniem podpiwniczenia. Dopuszcza się 
wyrsze elementy techniczne, np. kominy, nieprze-
kraczające wysoko[ci 12 m nad poziom terenu;

b) dachy strome dwu- lub wielospadowe o nachy-
leniu 30o ｠ 45o. Dopuszcza się facjaty i okna dacho-
we, przykryte dachami o podobnym nachyleniu jak 
nachylenie gEównych poEaci dachowych z dopusz-
czeniem nachylenia większego lub mniejszego w 
przedziale plus minus 10o;

c) pokrycie dachów: dachówka, materiaEy imitu-
jące dachówkę lub inne tradycyjne materiaEy po-
kryciowe w gamie kolorów: brunatny, ceglasty do 
ciemnoczerwonego, przy czym nalery unikać jaskra-
wych odcieni tych barw;

5) parametry projektowanych budynków sEurą-
cych produkcji rolniczej:

a) gabaryt pionowy: maksymalnie 12 m, w tym 
jedna lub dwie kondygnacje oraz poddasze urytko-
we lub nieurytkowe z dopuszczeniem podpiwnicze-
nia. Dopuszcza się wyrsze elementy techniczne, 
np. kominy, nieprzekraczające wysoko[ci 14 m nad 
poziom terenu;

b) dachy strome dwu- lub wielospadowe o nachy-
leniu 30o ｠ 45o. Dopuszcza się facjaty i okna dacho-
we, przykryte dachami o podobnym nachyleniu jak 
nachylenie gEównych poEaci dachowych z dopusz-
czeniem nachylenia większego lub mniejszego w 
przedziale plus minus 10o;

c) pokrycie dachów: dachówka, materiaEy imitu-
jące dachówkę lub inne tradycyjne materiaEy po-
kryciowe w gamie kolorów: brunatny, ceglasty do 
ciemnoczerwonego, przy czym nalery unikać jaskra-
wych odcieni tych barw;

6) dopuszcza się budowle związane z produkcją 
rolniczą lub rekreacją oraz urządzeniami infrastruk-
tury technicznej o gabarycie pionowym przekracza-
jącym okre[lone gabaryty pionowe dla budynków 
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mieszkalnych, budynków związanych z dziaEalno-
[cią agroturystyczną oraz budynków sEurących pro-
dukcji rolniczej;

7) zasady sytuowania i gabaryty budynków gara-
rowych:

a) garare dla samochodów osobowych mogą być 
zlokalizowane jako samodzielne budynki lub wbudo-
wane w obrębie kubatur innych budynków. Garare 
dla pojazdów związanych z produkcją rolniczą do-
puszcza się wyEącznie w obrębie kubatur budynków 
sEurących produkcji rolniczej lub powinny być zloka-
lizowanie jako samodzielne budynki;

b) maksymalna wysoko[ć samodzielnego budyn-
ku gararowego nie more przekraczać 5 m od pozio-
mu terenu do kalenicy dachu. Dachy dwuspadowe 
lub wielospadowe.

§6. 1. Ustala się teren drogi dojazdowej we-
wnętrznej, istniejącej, oznaczony na rysunku planu 
symbolem KDW. Teren KDW nalery wyznaczyć w 
pasie o szeroko[ci 7 m kosztem dziaEki o nr ewid. 
353.

2. Ustala się następujące zasady obsEugi komuni-
kacyjnej:

1) obsEuga komunikacyjna terenu zabudowy sie-
dliskowej z dziaEalno[cią agroturystyczną, oznaczo-
nego na rysunku planu symbolem RM/U, będzie za-
pewniona poprzez dostęp do drogi gminnej czę[ci 
dziaEki o nr ewid. 353 nie objętej planem. W obrębie 
obszaru objętego planem nalery wydzielić teren dro-
gi dojazdowej wewnętrznej o szeroko[ci 7 m;

2) na obszarze objętym planem nalery zabezpie-
czyć miejsca postojowe dla samochodów osobo-
wych w ilo[ci nie mniejszej nir 2 stanowiska. Do-
datkowo nalery wyznaczyć miejsca postojowe w 
wymiarze co najmniej 3 stanowiska na 10 zatrud-
nionych w gospodarstwie rolnym lub w usEugach, 
przy czym trzeba uwzględnić równier urytkowni-
ków usEug, przy czym przy obliczaniu liczby miejsc 
postojowych wlicza się miejsca w gararach;

3) w przypadku, gdyby funkcja produkcji rolniczej 
lub funkcja dziaEalno[ci agroturystycznej wymagaEa 
obsEugi samochodami cięrarowymi, ustala się obo-
wiązek zorganizowania miejsc przeEadunku na tere-
nie wEasnym dziaEki.

§7. Ustala się następujące zasady obsEugi w za-
kresie infrastruktury technicznej:

1) w zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:
a) istniejącą sieć wodociągową nalery doprowa-

dzić siecią rozdzielczą do obszaru objętego planem;
b) woda dla celów przeciwporarowych powinna 

być dostępna w ilo[ci zapewniającej jej wymaga-
ne zapotrzebowanie dla celów przeciwporarowych 
z urządzeG sEurących do jej dostarczania do celów 
sanitarnych i technologicznych. W przypadku braku 
warunków technicznych dopuszcza się inne równo-
rzędne rozwiązanie;

2) w zakresie odprowadzenia [cieków ustala się:
a) odprowadzenie [cieków bytowych do sieci 

kanalizacji sanitarnej. Do czasu budowy kolektora 
sanitarnego dopuszcza się stosowanie szczelnych, 
atestowanych zbiorników bezodpEywowych;

b) [cieki przemysEowe, związane z produkcją rol-
niczą mogą wymagać oczyszczenia, zgodnie z prze-
pisami odrębnymi;

c) do usuwania i magazynowania odchodów po-
chodzenia zwierzęcego powinny być przewidziane 
urządzenia i zbiorniki dostosowane do systemów 
technologicznych utrzymywania zwierząt, zgodnie z 
przepisami odrębnymi;

3) w zakresie odprowadzenia wód opadowych i 
roztopowych ustala się:

a) wody opadowe i roztopowe z dachów obiek-
tów budowlanych odprowadzić indywidualnie: po-
wierzchniowo na tereny zielone wokóE zabudowaG, 
do doEów chEonnych lub do zbiorników retencyjnych;

b) wody opadowe i roztopowe z terenów parkin-
gów, dróg dojazdowych, placów manewrowych 
lub innych nawierzchni utwardzonych winny speE-
niać warunki obowiązujących przepisów odrębnych. 
Zcieki o ponadnormatywnych zanieczyszczeniach 
nalery wstępnie podczy[cić w separatorach przed 
ich wprowadzeniem do kanalizacji deszczowej. Do 
czasu zrealizowania sieci kanalizacji deszczowej 
dopuszcza się indywidualne rozwiązania w zakre-
sie gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi;

4) w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną 
nalery:

a) projektowaną sieć elektroenergetyczną prowa-
dzić w liniach rozgraniczających dróg;

b) w przypadku konieczno[ci zlokalizowania stacji 
transformatorowej przyjąć jej lokalizację na terenie 
RM/U lub na terenie KDW;

c) realizacja i finansowanie inwestycji elektroener-
getycznych oraz usuwanie kolizji projektowanych 
obiektów z istniejącymi sieciami energetycznymi 
zgodnie z przepisami odrębnymi;

5) energię dla potrzeb technologicznych oraz dla 
celów grzewczych wytwarzać na bazie paliw, cha-
rakteryzujących się niskimi wskapnikami emisyjno-
[ci, takich jak energia elektryczna, gaz, olej opaEo-
wy, energia odnawialna itp.;

6) przy pracach ziemnych uwzględnić przebudo-
wę urządzeG melioracyjnych zgodnie z przepisami 
odrębnymi;

7) dopuszcza się lokalizowanie na obszarze obję-
tym planem urządzeG technicznych obsEugi obiek-
tów budowlanych i obiektów pomocniczych sEurą-
cych zaopatrzeniu w wodę, energię elektryczną oraz 
związane z odprowadzeniem [cieków lub innymi 
elementami uzbrojenia, pod warunkiem uzyskania 
odpowiedniej sEurebno[ci gruntowej;

8) inne elementy uzbrojenia ｠ na warunkach okre-
[lonych w przepisach odrębnych.

RozdziaE III
Przepisy koGcowe
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§8. Ustala się dla obszaru objętego planem staw-
kę, sEurącą naliczaniu jednorazowej opEaty, o jakiej 
mowa w art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 
r. o zagospodarowaniu przestrzennym, w wysoko-
[ci 30 %.

§9. Wykonanie uchwaEy powierza się Burmistrzo-
wi Gminy Mosina.

§10. UchwaEa wchodzi w rycie po upEywie 14 dni 
od dnia ogEoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Wielkopolskiego.

 Przewodniczący Rady Miejskiej w Mosinie 
(-) Jacek SzeszuEa
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