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UCHWA£A Nr XXV/197/2009 RADY MIEJSKIEJ GMINY KOSTRZYN

z dnia 9 marca 2009 r.

w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w
Czerlejnie przy ul. Kleszczewskiej, gm. Kostrzyn, obejmuj¹cego czê�æ dzia³ki nr geod. 66

Poz. 1524

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, ze zmianami) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, ze zmianami),
Rada Miejska Gminy Kostrzyn uchwala, co nastêpuje:

Rozdzia³ I

Przepisy wstêpne

§1. 1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w Czer-
lejnie przy ul. Kleszczewskiej, gm. Kostrzyn, obejmuj¹cy
czê�æ dzia³ki nr geod. 66, zwany dalej miejscowym planem,
po stwierdzeniu jego zgodno�ci ze Studium uwarunkowañ i
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ko-
strzyn, zatwierdzonym uchwa³¹ Rady Miejskiej Gminy Ko-
strzyn Nr XXX/239/2001 z dnia 3 lipca 2001 roku, z pó�niej-
szymi zmianami.

2. Integralnymi czê�ciami uchwa³y s¹:

1) za³¹cznik Nr 1 - czê�æ graficzna, opracowana na mapie
zasadniczej w skali 1:1000, zwana dalej rysunkiem miej-
scowego planu;

2) za³¹cznik Nr 2 - Rozstrzygniêcie Rady Miejskiej Gminy
Kostrzyn dotycz¹ce sposobu rozpatrzenia uwag do pro-
jektu miejscowego planu;

3) za³¹cznik Nr 3 - Rozstrzygniêcie Rady Miejskiej Gminy
Kostrzyn o sposobie realizacji, zapisanych w miejsco-
wym planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicz-
nej nale¿¹cych do zadañ w³asnych gminy, oraz o zasa-
dach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach
publicznych.

3. Miejscowy plan obowi¹zuje na obszarze o powierzch-
ni 2,23 ha.

4. Granice obszaru objêtego miejscowym planem okre-
�la rysunek miejscowego planu.

§2. Ilekroæ w uchwale jest mowa o:

1) "obowi¹zuj¹cej linii zabudowy" - nale¿y przez to rozu-
mieæ liniê, która wyznacza lokalizacjê zewnêtrznej kra-
wêdzi frontowej �ciany budynku, na co najmniej 60% jej
szeroko�ci, przy czym elementy budynku takie jak balko-
ny, zadaszone wej�cia lub tarasy nie mog¹ wystawaæ
przed tê liniê bardziej ni¿ na 1,3 m;

2) "nieprzekraczalnej linii zabudowy" - nale¿y przez to rozu-
mieæ najmniejsz¹ dopuszczaln¹ odleg³o�æ, w której mo¿e
byæ lokalizowania �ciana budynku w stosunku do linii
rozgraniczaj¹cej drogi;

3) "liniach podzia³u wewnêtrznego" - nale¿y przez to rozu-
mieæ jeden z mo¿liwych przebiegów granicy dzia³ek przy
ich wydzielaniu; wskazany przebieg granicy nie jest
obowi¹zuj¹cy;

4) "nieuci¹¿liwej dzia³alno�ci us³ugowej" - nale¿y przez to
rozumieæ dzia³alno�æ us³ugow¹ nie powoduj¹c¹ emisji
przekraczaj¹cej na granicy dzia³ki, na której jest prowa-
dzona dzia³alno�æ us³ugowa, dopuszczalnych poziomów,
okre�lonych w przepisach odrêbnych.

Rozdzia³ II

Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczaj¹ce
tereny o ró¿nym przeznaczeniu lub ró¿nych zasadach

zagospodarowania

§3. Okre�la siê nastêpuj¹ce przeznaczenie terenów:

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, ozna-
czone symbolami 1.MN, 2.MN i 3.MN;

2) tereny zabudowy zagrodowej, oznaczone symbolem
4.RM;

3) tereny dróg wewnêtrznych, oznaczone symbolami 5.KDW
i 6.KDW.

§4. Symbole graficzne przeznaczenia terenów, przebieg
linii rozgraniczaj¹cych tereny o ró¿nym przeznaczeniu lub
ró¿nych zasadach zagospodarowania oraz przebieg dróg z
ich podstawow¹ geometri¹ okre�la rysunek miejscowego
planu.

Rozdzia³ III

Zasady ochrony i kszta³towania ³adu
przestrzennego

§5. 1. Ogrodzenie sta³e od strony dróg publicznych na-
le¿y wykonaæ jako a¿urowe, a jego wysoko�æ nie mo¿e
przekraczaæ 1,5 m.
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2. Zakazuje siê stosowania od strony dróg publicznych
ogrodzeñ pe³nych oraz ogrodzeñ z prefabrykowanych przê-
se³ betonowych lub ¿elbetowych.

§6. 1. Dopuszcza siê umieszczanie reklam wy³¹cznie w
przypadku, je¿eli w budynku jest prowadzona dzia³alno�æ
gospodarcza.

2. Reklamy mog¹ byæ umieszczane wy³¹cznie na:

1) ogrodzeniu, przy czym górne krawêdzie reklam nie mog¹
byæ umieszczone wy¿ej ni¿ górna krawêd� tego ogrodze-
nia;

2) �cianie budynku, przy czym górne krawêdzie reklam nie
mog¹ siêgaæ powy¿ej linii wyznaczonej górn¹ krawêdzi¹
otworów okiennych znajduj¹cych siê na pierwszej kon-
dygnacji nadziemnej budynku.

Rozdzia³ IV

Zasady ochrony �rodowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego

§7. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej 1.MN, 2.MN i 3.MN oraz terenów zabudowy zagrodowej
4. RM obowi¹zuj¹ zró¿nicowane dopuszczalne poziomy ha-
³asu okre�lone wska�nikami ha³asu, jak dla zabudowy miesz-
kaniowej, zgodnie z przepisami odrêbnymi.

§8. Wody opadowe i roztopowe nale¿y odprowadzaæ do
gruntu nie powoduj¹c zalewania dzia³ek s¹siednich oraz
zmiany kierunku ich naturalnego sp³ywu.

§9. Zaopatrzenie w wodê na cele bytowe i gospodarcze
nale¿y zapewniæ poprzez pod³¹czenie obiektów do sieci
wodoci¹gowej.

§10. 1. �cieki bytowe nale¿y odprowadzaæ do gmin-
nej kanalizacji sanitarnej.

2. Zakazuje siê lokalizowania indywidualnych oczysz-
czalni �cieków.

3. Do czasu wybudowania kanalizacji sanitarnej w
najbli¿ej po³o¿onej drodze publicznej dopuszcza siê odpro-
wadzanie �cieków bytowych do szczelnych zbiorników na
�cieki i ich systematyczne wywo¿enie przez koncesjonowa-
nego przewo�nika do oczyszczalni �cieków.

§11. Budowa trwa³ego utwardzenia dróg musi byæ
realizowana w powi¹zaniu z jednoczesn¹ budow¹ kanaliza-
cji deszczowej.

§12. 1. Do ogrzewania budynków nale¿y stosowaæ
paliwa niskoemisyjne lub nale¿y korzystaæ ze �róde³ energii
odnawialnych.

2. Dopuszcza siê stosowanie paliw sta³ych, pod warun-
kiem, ¿e urz¹dzenia do ich spalania spe³niaj¹ standardy
energetyczno - ekologiczne oraz posiadaj¹ znak bezpieczeñ-
stwa ekologicznego.

§13. 1. Odpady komunalne nale¿y gromadziæ selek-
tywnie w pojemnikach na posesji, do której inwestor posia-

da tytu³ prawny i zagospodarowaæ zgodnie z gminnym
planem gospodarki odpadami.

2. Masy ziemne usuwane albo przemieszczane w zwi¹z-
ku z budow¹ obiektów nale¿y zagospodarowywaæ na miej-
scu, pod warunkiem, ¿e ich zastosowanie nie spowoduje
przekroczeñ wymaganych standardów jako�ci gleby i ziemi,
o których mowa w przepisach odrêbnych, lub wywoziæ w
miejsce wskazane przez w³a�ciw¹ s³u¿bê administracyjna.

Rozdzia³ V

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt-
ków oraz dóbr kultury wspó³czesnej

§14. Nie okre�la siê terenów wymagaj¹cych okre�le-
nia zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz
dóbr kultury wspó³czesnej.

Rozdzia³ VI

Wymagania wynikaj¹ce z potrzeb kszta³towania
przestrzeni publicznych

§15. Nie okre�la siê terenów wymagaj¹cych wprowa-
dzenia ustaleñ wynikaj¹cych z potrzeb kszta³towania prze-
strzeni publicznych.

Rozdzia³ VII

Parametry i wska�niki kszta³towania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy,

gabaryty obiektów, i wska�niki intensywno�ci
zabudowy

§16. 1. Okre�la siê obowi¹zuj¹ce i nieprzekraczalne
linie zabudowy usytuowane w odleg³o�ci:

1) od linii rozgraniczaj¹cej drogi gminnej, ul. Kleszczewskiej
- 8 m;

2) od linii rozgraniczaj¹cych dróg wewnêtrznych 5.KDW i
6.KDW - 5 m.

2. Usytuowanie linii, o których mowa w ust. 1, okre�la
rysunek miejscowego planu.

§17. Na terenach zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej 1.MN, 2.MN i 3.MN:

1) zakazuje siê:

a) lokalizowania obiektów innych ni¿ budynki mieszkal-
ne jednorodzinne, gara¿e na samochody osobowe o
no�no�ci do 3,5 tony i powierzchni zabudowy do 60
m2 oraz obiekty ma³ej architektury,

b) przeznaczania na cele lokalizowania budynków po-
wierzchni wiêkszej ni¿ 30% powierzchni dzia³ki,

Poz. 1524
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c) wydzielania dzia³ek o powierzchni mniejszej ni¿: na
terenach 3.MN - 1200 m2, na pozosta³ych terenach -
600 m2; na rysunku miejscowego planu okre�lono
linie podzia³u wewnêtrznego,

d) sytuowania budynków wy¿szych ni¿:

- mieszkalnych- 10,5 m i wy¿szych ni¿ dwie kondy-
gnacje nadziemne,

- gara¿y - 7 m,

2) nakazuje siê:

a) przeznaczenie na cele powierzchni terenu biologicz-
nie czynnej nie mniej ni¿ 70% powierzchni dzia³ki,

b) sytuowanie budynków w zabudowie wolno stoj¹cej,

c) stosowanie w budynkach mieszkalnych - dachów
stromych o nachyleniu g³ównych po³aci dachowych
pod k¹tem zawartym pomiêdzy 30° i 45°, w gara¿ach
- dachów stromych o nachyleniu g³ównych po³aci
dachowych pod k¹tem zawartym pomiêdzy 20° i 45°
lub dachów p³askich,

d) zapewnienie na dzia³ce budowlanej miejsc postojo-
wych w liczbie nie mniejszej ni¿ 2 miejsca na jedno
mieszkanie, w tym miejsca w gara¿ach oraz 2 miej-
sca na ka¿de 50 m2 powierzchni us³ugowej;

3) dopuszcza siê:

a) sytuowanie na dzia³ce wy³¹cznie jednego budynku
mieszkalnego i jednego gara¿u,

b) przeznaczanie parterów budynków mieszkalnych lub
wydzielanie w parterach budynków mieszkalnych po-
mieszczeñ na cele nieuci¹¿liwej dzia³alno�ci us³ugo-
wej,

c) lokalizowanie sieci i urz¹dzeñ infrastruktury technicz-
nej w sposób nie powoduj¹cy kolizji z istniej¹c¹ i
planowan¹ zabudow¹,

d) wykonywanie w budynkach kondygnacji podziem-
nych;

4) obs³ugê komunikacyjn¹ nale¿y organizowaæ z drogi
gminnej - ul. Kleszczewskiej oraz dróg wewnêtrznych
5.KDW i 6.KDW.

§18. Na terenach zabudowy zagrodowej 4. RM:

1) zakazuje siê:

a) sytuowania budynków rolniczej produkcji hodowla-
nej oraz obiektów zwi¹zanych z hodowl¹,

b) przeznaczania na cele lokalizowania budynków po-
wierzchni wiêkszej ni¿ 40% powierzchni dzia³ki;

c) wydzielania dzia³ek mniejszych ni¿ 2000 m2;

2) nakazuje siê przeznaczenie na cele powierzchni terenu
biologicznie czynnej nie mniej ni¿ 50% powierzchni dzia³-
ki;

3) dopuszcza siê:

a) sytuowanie budynków mieszkalnych, z zastrze¿eniem
pkt 1 lit. a - budynków rolniczych, gara¿y na samo-
chody osobowe i obiektów ma³ej architektury,

b) wykonywanie w budynkach kondygnacji podziem-
nych,

c) wydzielanie w obiektach mieszkalnych, pomieszczeñ
o funkcji us³ugowej, nie koliduj¹cej z funkcj¹ mieszka-
niow¹, o powierzchni nie wiêkszej ni¿ 60 m2,

d) sytuowanie sieci i urz¹dzeñ infrastruktury technicz-
nej w sposób nie powoduj¹cy kolizji z istniej¹c¹ i
planowan¹ zabudow¹;

4) obs³ugê komunikacyjn¹ nale¿y organizowaæ z ulicy Klesz-
czewskiej.

§19. 1. Na terenach dróg wewnêtrznych 5.KDW i
6.KDW zakazuje siê lokalizowania obiektów innych ni¿ urz¹-
dzenia komunikacji drogowej oraz sieci i urz¹dzenia infra-
struktury technicznej.

2. Okre�la siê szeroko�ci dróg wewnêtrznych w liniach
rozgraniczaj¹cych wynosz¹ce 10 m.

3. Drogi wewnêtrzne na skrzy¿owaniach, posiadaj¹
poszerzenia, o wymiarach zgodnych z rysunkiem miejsco-
wego planu.

4. Droga wewnêtrzna 6.KDW jest w³¹czona poprzez
skrzy¿owanie w ulicê Kleszczewsk¹.

5. Drogi wewnêtrzne s¹ zakoñczone placami nawro-
tów o wymiarach zgodnych z rysunkiem miejscowego pla-
nu; droga wewnêtrzna 6.KDW s³u¿y równie¿ obs³udze grun-
tów rolnych.

Rozdzia³ VIII

Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub
obiektów podlegaj¹cych ochronie, ustalonych na
podstawie odrêbnych przepisów, w tym terenów

górniczych, a tak¿e nara¿onych na niebezpieczeñstwo
powodzi oraz zagro¿onych osuwaniem siê mas

ziemnych

§20. Nie okre�la siê terenów i obiektów podlegaj¹cych
ochronie na podstawie odrêbnych przepisów, wymagaj¹-
cych ustalenia granic i sposobów zagospodarowania, w tym
terenów górniczych, a tak¿e nara¿onych na niebezpieczeñ-
stwo powodzi oraz zagro¿onych osuwaniem siê mas ziem-
nych.

Rozdzia³ IX

Szczegó³owe zasady i warunki scalania i podzia³u
nieruchomo�ci objêtych planem miejscowym

§21. Nie okre�la siê terenów wymagaj¹cych ustalenia
szczegó³owych zasad i warunków scalania i podzia³u nieru-
chomo�ci w rozumieniu przepisów odrêbnych.

Poz. 1524
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Rozdzia³ X

Szczególne warunki zagospodarowania terenów
oraz ograniczenia w ich u¿ytkowaniu, w tym zakaz

zabudowy

§22. 1. Przy lokalizowaniu obiektów nale¿y uwzglêd-
niæ wystêpowanie urz¹dzeñ drenarskich.

2. W przypadku kolizji sytuowanych obiektów z urz¹-
dzeniami drenarskimi urz¹dzenia te musz¹ zostaæ przebudo-
wane na warunkach i w uzgodnieniu z zarz¹dc¹ sieci dre-
narskiej.

Rozdzia³ XI

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy syste-
mów komunikacji i infrastruktury technicznej

§23. 1. Sieci infrastruktury technicznej nale¿y prowa-
dziæ jako sieci podziemne, zachowuj¹c pomiêdzy poszczegól-
nymi przewodami odleg³o�ci okre�lone w przepisach odrêb-
nych.

2. Dopuszcza siê prowadzenie sieci infrastruktury tech-
nicznej pomiêdzy liniami rozgraniczaj¹cymi dróg a liniami
zabudowy.

3. Pod³¹czenia sieci wewnêtrznych do zewnêtrznych
sieci infrastruktury technicznej wykonywaæ nale¿y jako pod-
³¹czenia podziemne.

4. Zasilanie terenu objêtego miejscowym planem w
moc elektroenergetyczn¹ nast¹pi ze stacji transformatoro-
wej s³upowej w poszerzonym pasie drogowym zasilanej z
istniej¹cej linii LSN -15 kV, od stacji transformatorowej
znajduj¹cej siê poza granicami obszaru objêtego miejsco-
wym planem.

Rozdzia³ XII

Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania,
urz¹dzania i u¿ytkowania terenów

§24. Nie okre�la siê terenów wymagaj¹cych ustalenia
sposobu i terminu ich tymczasowego zagospodarowania,
urz¹dzania i u¿ytkowania.

Rozdzia³ XIII

Stawki procentowe, na podstawie których ustala
siê op³atê, o której mowa w art. 36 ust. 4

§25. Okre�la siê stawki procentowe w wysoko�ci:

1) dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
1.MN, 2.MN i 3.MN - 30%;

2) dla terenów zabudowy zagrodowej 4.RM - 30%

3) dla pozosta³ych terenów - 0%.

Rozdzia³ XiX

Przepisy koñcowe

§26. Dla terenów uzyskano zgodê na zmianê przezna-
czenia gruntów rolnych klas RIVa, RIVb, B-RIVb o ³¹cznej
powierzchni 2,23 ha na cele nierolnicze i niele�ne - decyzja
Marsza³ka Województwa Wielkopolskiego nr DR II 6060-47/
08 z dnia 30 maja 2008 roku.

§27. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Gminy Kostrzyn.

§28. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni od
dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn

(-) prof. Grzegorz Schroeder

Poz. 1524
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Za³¹cznik nr 2
do Uchwa³y Nr XXV/197/2009

Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn
z dnia 9 marca 2009 r.

ROZSTRZYGNIÊCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr
80 poz. 717, z pó�n. zm.) Rada Miejska Gminy Kostrzyn, w
oparciu o o�wiadczenie Burmistrza Gminy Kostrzyn w spra-
wie braku uwag do projektu miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej

w Czerlejnie przy ul. Kleszczewskiej, gm. Kostrzyn, obejmu-
j¹cego czê�æ dzia³ki nr geod. 66, wy³o¿onego do publicznego
wgl¹du wraz z prognoz¹ oddzia³ywania na �rodowisko, nie
rozstrzyga o sposobie ich rozpatrzenia.

Za³¹cznik nr 3
do Uchwa³y Nr XXV/197/2009

Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn
z dnia 9 marca 2009 r.

ROZSTRZYGNIÊCIE O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W MIEJSCOWYM PLANIE, INWESTYCJI Z ZAKRESU
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALE¯¥ DO ZADAÑ W£ASNYCH GMINY, ORAZ ZASADACH ICH FINANSO-

WANIA, ZGODNIE Z PRZEPISAMI O FINANSACH PUBLICZNYCH

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr
80, poz. 717, z pó�n. zm.), art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity:
Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z pó�n. zm.) i art. 167 ust
2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach
publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, z pó�n. zm.) Rada
Miejska Gminy Kostrzyn rozstrzyga, co nastêpuje:

1. Sposób realizacji, zapisanych w miejscowym planie in-
westycji z zakresu infrastruktury technicznej nale¿¹cych
do zadañ w³asnych gminy.

Do zadañ w³asnych Gminy nale¿y, zgodnie z ustaw¹ o
samorz¹dzie gminnym, budowa dróg, sieci kanalizacyjnej,
sieci wodoci¹gowej i o�wietlenia ulic. Uchwalenie miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego, który wy-
znacza nowe tereny do zainwestowania, a tak¿e okre�la
przebieg nowych dróg i infrastruktury technicznej, powodu-

je powstanie tego obowi¹zku na terenie objêtym planem.
Gmina jednak¿e, z uwagi na ograniczone �rodki bud¿etowe,
obowi¹zki te mo¿e roz³o¿yæ w czasie.

W zwi¹zku z uchwaleniem miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkanio-
wej w Czerlejnie przy ul. Kleszczewskiej, gm. Kostrzyn,
obejmuj¹cego czê�æ dzia³ki nr geod. 66, nie przewiduje siê
realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej s³u-
¿¹cych zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkañców, któ-
re nale¿¹ do zadañ w³asnych gminy i co za tym idzie, nie
pojawiaj¹ siê obci¹¿enia finansowe dla gminy z tego tytu³u.

2. Zasady finansowanie zapisanych w miejscowym planie
inwestycji

W zwi¹zku z tym, ¿e uchwalenie miejscowego planu nie
przewiduje realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury tech-
nicznej nale¿¹cych do zadañ w³asnych gminy, nie zachodzi
konieczno�æ ustalenia zasad ich finansowania.
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