
Dziennik	Urzędowy
Województwa	Wielkopolskiego	Nr	220 ｠	22531	｠ Poz.	3786

Na	podstawie	art.	18	ust.	2	pkt	5	ustawy	z	dnia	8	
marca	1990	r.	o	samorządzie	gminnym	(t.	j.uDz.U.	
z	2001	r.	Nr	142,	poz.	1591,	ze	zmianami)	oraz	art.	
20	ust.	l	ustawy	z	dnia	27	marca	2003	r.	o	plano-
waniu	i	zagospodarowaniu	przestrzennym	(Dz.U.	z	
2003	r.	Nr	80,	poz.	717,	ze	zmianami),	Rada	Miej-
ska	Gminy	Kostrzyn,	uchwala	co	następuje:

RozdziaE	I
Przepisy wstępne

§1.1.	Uchwala	się	miejscowy	plan	zagospodaro-
wania	 przestrzennego	 terenów	 zabudowy	 usEugo-
wej	z	zabudową	mieszkaniową	w	Siekierkach	Wiel-
kich	 przy	 ul.	 Tuleckiej,	 gm.	 Kostrzyn,	 obejmujący	
czę[ć	dziaEki	nr	geod.	279,	zwany	dalej	miejscowym	
planem,	po	stwierdzeniu	jego	zgodno[ci	ze	Studium	
uwarunkowaG	i	kierunków	zagospodarowania	prze-
strzennego	gminy	Kostrzyn,	zatwierdzonym	uchwa-
Eą	Rady	Miejskiej	Gminy	Kostrzyn	Nr	XXX/239/2001	
z	dnia	3	lipca	2001	roku,	z	pópniejszymi	zmianami.

2.	Integralnymi	czę[ciami	uchwaEy	są:
a)	zaEącznik	Nr	1	｡	czę[ć	graficzna,	opracowa-

na	na	mapie	zasadniczej	w	skali	1:1000;
b)	 zaEącznik	Nr	2	 -	Rozstrzygnięcie	Rady	Miej-

skiej	Gminy	Kostrzyn	dotyczące	sposobu	roz-
patrzenia	uwag	do	projektu	miejscowego	pla-
nu;

c)	 zaEącznik	Nr	 3	 -	 Rozstrzygnięcie	Rady	Miej-
skiej	Gminy	Kostrzyn	o	sposobie	realizacji,	za-
pisanych	w	miejscowym	planie,	 inwestycji	 z	
zakresu	 infrastruktury	technicznej	nalerących	
do	 zadaG	 wEasnych	 gminy,	 oraz	 o	 zasadach	
ich	 finansowania,	 zgodnie	 z	 przepisami	 o	 fi-
nansach	publicznych.

3.	Miejscowy	plan	obowiązuje	na	obszarze	o	po-
wierzchni	okoEo	1,2	ha.

4.	Granice	obszaru	objętego	miejscowym	planem	
okre[lono	w	czę[ci	graficznej,	 zwanej	dalej	 rysun-
kiem	miejscowego	planu.

§2.	 Ilekroć	w	uchwale	 jest	mowa	o	ｧnieprzekra-
czalnej	 linii	 zabudowyｦ	 -	nalery	przez	 to	 rozumieć	
linię	wyznaczającą	 najmniejszą	 dopuszczalną	 odle-
gEo[ć	budynku	od	linii	rozgraniczającej	drogi.

RozdziaE	II
Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające 

tereny o rórnym przeznaczeniu lub rórnych zasa-
dach zagospodarowania

§3.	 Okre[la	 się	 następujące	 przeznaczenie	 tere-
nów:

a)	 tereny	 zabudowy	 usEugowej	 z	 morliwo[cią	
lokalizowania	budynków	mieszkalnych	 jedno-
rodzinnych,	 oznaczone	 symbolami	 1.U,MN	 i	
2.U,MN;

b)	tereny	dróg	wewnętrznych,	oznaczone	sym-
bolami	3.KDW,	4.KDW	i	5.KDW.

§4.	 Symbole	 graficzne	 przeznaczenia	 terenów,	
przebieg	 linii	 rozgraniczających	 tereny	 o	 rórnym	
przeznaczeniu	 lub	 rórnych	 zasadach	 zagospodaro-
wania	oraz	przebieg	dróg	z	ich	podstawową	geome-
trią	okre[la	rysunek	miejscowego	planu.

RozdziaE	III
Zasady ochrony i ksztaEtowania Eadu przestrzen-

nego

§5.1.	Ogrodzenie	staEe	od	strony	dróg	publicznych	
nalery	wykonać	jako	arurowe,	a	jego	wysoko[ć	nie	
more	przekraczać	1,5	m.

2.	Zakazuje	się	stosowania	ogrodzeG	peEnych	oraz	
ogrodzeG	o	przęsEach	z	prefabrykowanych	elemen-
tów	betonowych	lub	relbetowych.

§6.	Dopuszcza	się	umieszczanie	reklam	w	formie	
szyldów	i	tablic	na:

1)	ogrodzeniu,	przy	czym	górne	krawędzie	reklam	
nie	mogą	być	umieszczone	wyrej	nir	górna	kra-
wędp	tego	ogrodzenia;

2)	 [cianie	 budynku,	 przy	 czym	 górne	 krawędzie	
reklam	 nie	 mogą	 sięgać	 powyrej	 linii	 wyzna-
czonej	 górną	 krawędzią	 otworów	 okiennych	
znajdujących	się	na	pierwszej	kondygnacji	nad-
ziemnej	budynku.

RozdziaE	IV
Zasady ochrony [rodowiska, przyrody i krajobra-

zu kulturowego

§7.1.	 Dla	 terenów	 zabudowy	 usEugowej	 z	 mor-
liwo[cią	 lokalizowania	 budynków	 mieszkalnych	
jednorodzinnych	1.U,MN	i	2.U,MN,	obowiązują	do-
puszczalne	 poziomy	 haEasu,	 zgodne	 z	 przepisami	
odrębnymi,	 jak	dla	terenów	zabudowy	mieszkanio-
wo-	usEugowej,	z	zastrzereniem	ust.	2.

2.	 Wskazuje	 się,	 re	 w	 przypadku	 zagospodaro-
wania	 terenów	 zabudowy	 usEugowej	 z	 morliwo-
[cią	 lokalizowania	 budynków	 mieszkalnych	 jedno-
rodzinnych	1.U,MN	i	2.U,MN	wyEącznie	zabudową	
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usEugową,	teren	ten	nie	będzie	naleraE	do	terenów	
wymagających	 ochrony	 przed	 haEasem,	 zgodnie	 z	
przepisami	odrębnymi.

3.	 Potencjalne	 emisje	wynikające	 z	 funkcji	 usEu-
gowej	muszą	być	ograniczone	do	wielko[ci	nie	po-
wodujących	 naruszenia	 wymaganych	 standardów	
jako[ci	 [rodowiska	 na	 obszarze	 miejscowego	 pla-
nu	oraz	na	sąsiadujących	obszarach	podlegających	
ochronie.

4.	 W	 przypadku	 przekroczenia	 dopuszczalnych	
poziomów	 haEasu	 powodowanych	 przez	 ruch	 ko-
munikacyjny	 na	 drodze	 powiatowej,	 na	 terenach	
objętych	 ochroną	 akustyczną,	 w	 pomieszczeniach	
przeznaczonych	na	pobyt	 ludzi	nalery	zastosować	
[rodki	zapewniające	wEa[ciwy	klimat	akustyczny.

§8.1.	Zcieki	w	postaci	wód	opadowych	 i	 rozto-
powych	 nalery	 zagospodarowywać	 w	 granicach	
nieruchomo[ci	 stosując	 indywidualne	 rozwiązania,	
zgodnie	 z	przepisami	odrębnymi	 lub	docelowo	od-
prowadzać	do	kanalizacji	deszczowej.

2.	Zakazuje	się	odprowadzania	nieoczyszczonych	
[cieków	 w	 postaci	 wód	 opadowych	 lub	 roztopo-
wych	do	gruntu	i	do	wód	powierzchniowych.

§9.	Zaopatrzenie	w	wodę	na	cele	bytowe	i	gospo-
darcze	nalery	zapewnić	poprzez	podEączenie	obiek-
tów	do	sieci	wodociągowej.

§10.1.	Zcieki	komunalne	nalery	odprowadzać	do	
gminnej	kanalizacji	sanitarnej.

2.	 Zakazuje	 się	 lokalizowania	 indywidualnych	
oczyszczalni	[cieków.

3.	 Do	 czasu	 wybudowania	 kanalizacji	 sanitarnej	
w	 najblirej	 poEoronej	 drodze	 publicznej	 dopuszcza	
się	odprowadzanie	[cieków	komunalnych	do	szczel-
nych	zbiorników	na	[cieki	i	ich	systematyczne	wy-
worenie	 przez	 koncesjonowanego	przewopnika	 do	
oczyszczalni	[cieków.

§11.	Dla	celów	grzewczych	dopuszcza	się	stoso-
wanie	paliw	pEynnych,	gazowych	i	staEych	charakte-
ryzujących	się	najnirszymi	wskapnikami	emisyjnymi	
lub	wykorzystanie	alternatywnych	pródeE	energii.

§12.1.	 Odpady	 komunalne	 nalery	 gromadzić	 w	
pojemnikach	 na	 posesji	 i	 zagospodarować,	 po	 ich	
wstępnej	 segregacji,	 zgodnie	 z	 gminnym	 planem	
gospodarki	odpadami	oraz	przepisami	odrębnymi	w	
tym	zakresie.

2.	Masy	ziemne	usuwane	albo	przemieszczane	w	
związku	 z	 budową	 obiektów	 nalery	 zagospodaro-
wywać	na	miejscu,	 pod	warunkiem,	 re	 ich	 zasto-
sowanie	 nie	 spowoduje	 przekroczeG	 wymaganych	
standardów	jako[ci	gleby	i	ziemi,	o	których	mowa	
w	 przepisach	 odrębnych,	 lub	 wywozić	 w	 miejsce	
wskazane	przez	wEa[ciwą	sEurbę	administracyjną.

RozdziaE	V
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt-

ków oraz dóbr kultury wspóEczesnej

§13.1.	 Ochronie	 na	 zasadach	 wynikających	 z	
przepisów	odrębnych	podlega	stanowisko	archeolo-
giczne.

2.	 Dla	 ochrony	 archeologicznego	 dziedzictwa	
kulturowego,	 ustala	 się	 obowiązek	 uzgadniania	 z	
odpowiednią	 sEurbą	 ochrony	 zabytków,	 inwestycji	
związanych	z	zagospodarowaniem	i	zabudowaniem	
terenu,	 a	 wymagających	 prac	 ziemnych,	 celem	
ustalenia	obowiązującego	inwestora	zakresu	badaG	
archeologicznych,	przed	uzyskaniem	pozwolenia	na	
budowę.

RozdziaE	VI
Wymagania wynikające z potrzeb ksztaEtowania 

przestrzeni publicznych

§14.	Nie	okre[la	się	terenów	wymagających	wpro-
wadzenia	ustaleG	wynikających	z	potrzeb	ksztaEto-
wania	przestrzeni	publicznych.

RozdziaE	VII
Parametry i wskapniki ksztaEtowania zabudowy 

oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudo-
wy, gabaryty obiektów, i wskapniki intensywno[ci 

zabudowy

§15.	 Na	 terenach	 zabudowy	 usEugowej	 z	morli-
wo[cią	 lokalizowania	budynków	mieszkalnych	 jed-
norodzinnych	1.U,MN	i	2.U,MN:

1)	zakazuje	się	lokalizowania	obiektów	innych	nir:
a)	budynki	usEugowe,
b)	budynki	mieszkalne	jednorodzinne,
c)	budynki	gararowe,
d)	obiekty	maEej	architektury.

2)	zakazuje	się:
a)	przeznaczania	na	cele	 lokalizowania	zabudo-

wy	 powierzchni	 terenu	 większej	 nir	 wynosi	
40%	powierzchni	dziaEki,

b)	lokalizowania	na	jednej	dziaEce	więcej	nir	po	
jednym	 budynku:	 usEugowym,	 mieszkalnym	
jednorodzinnym	i	gararowym,

c)	 sytuowania	 budynków	usEugowych	 i	miesz-
kalnych	jednorodzinnych	-	wyrszych	nir	10,5	
m,	a	garary	-	wyrszych	nir	7	m,

d)	wydzielania	dziaEek,	o	powierzchni	mniejszej	
nir	1500	m2;

3)	nakazuje	się:
a)	 przeznaczenie	 na	 cele	 powierzchni	 terenu	

biologicznie	 czynnej	 nie	 mniej	 nir	 40%	 po-
wierzchni	dziaEki,

b)	 stosowanie	 w	 budynkach	 usEugowych	 i	
mieszkalnych	jednorodzinnych	-	dachów	stro-
mych	o	kącie	nachylenia	zawartym	pomiędzy	
30°	i	45°,	w	gararach	-	dachów	stromych	o	
nachyleniu	 gEównych	 poEaci	 dachowych	 pod	
kątem	zawartym	pomiędzy	20°	i	45°	lub	da-
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chów	pEaskich,
c)	zapewnienie	na	wEasnej	dziaEce	miejsc	posto-

jowych	dla	samochodów,	w	liczbie	nie	mniej-
szej	nir:	2	miejsca	na	dziaEce	na	1	mieszkanie,	
w	 tym	 miejsca	 w	 gararach	 i,	 dodatkowo,	 2	
miejsca	na	karde	50	m2	prowadzonej	dziaEal-
no[ci	gospodarczej	w	usEugach;

4)	dopuszcza	się:
a)	wykonywanie	kondygnacji	podziemnych,
b)	 sytuowanie	 sieci	 i	 urządzeG	 infrastruktury	

technicznej	w	sposób	nie	powodujący	kolizji	z	
istniejącą	i	planowaną	zabudową,

5)	 obsEuga	 komunikacyjna	 terenów	 nastąpi	 z	
dróg	wewnętrznych	3.KDW,	4.KDW	i	5.KDW;	
zakazuje	 się	 urządzania	 bezpo[rednich	 zjaz-
dów	na	ulicę	Tulecką.

§16.	Okre[la	się	nieprzekraczalne	linie	zabudowy	
usytuowane,	zgodnie	z	rysunkiem	miejscowego	pla-
nu,	w	odlegEo[ci:

1)	od	zewnętrznej	krawędzi	jezdni	drogi	powiato-
wej	numer	2429P	Tulce-Kostrzyn,	ul.	Tuleckiej	
-	20	m;

2)	od	 linii	 rozgraniczających	dróg	wewnętrznych	
3.KDW,	4.KDW	i	5.KDW	-	5	m.

§17.1.	Na	terenach	dróg	wewnętrznych	3.KDW,	
4.KDW	 i	5.KDW	zakazuje	 się	 lokalizowania	obiek-
tów	 innych	 nir	 obiekty	 i	 urządzenia	 komunikacji	
drogowej	oraz	sieci	i	urządzenia	infrastruktury	tech-
nicznej.

2.	Ustala	 się	 szeroko[ci	w	 liniach	 rozgraniczają-
cych	wynoszące:

1)	drogi	wewnętrznej	3.KDW	-	10	m,
2)	dróg	wewnętrznych	4.KDW	i	5.KDW	-	5	m.
3.	Drogi	wewnętrzne	4.KDW	 i	5.KDW	posiadają	

place	nawrotu	o	wymiarach	zgodnych	z	rysunkiem	
miejscowego	planu.

RozdziaE	VIII
Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegających ochronie, ustalonych na 
podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów 
górniczych, a takre nararonych na niebezpieczeG-
stwo powodzi oraz zagroronych osuwaniem się 

mas ziemnych

§18.	 Nie	 okre[la	 się	 terenów	 i	 obiektów	 podle-
gających	ochronie	na	podstawie	odrębnych	przepi-
sów,	 wymagających	 ustalenia	 granic	 i	 sposobów	
zagospodarowania,	 w	 tym	 terenów	 górniczych,	 a	
takre	 nararonych	 na	 niebezpieczeGstwo	 powodzi	
oraz	zagroronych	osuwaniem	się	mas	ziemnych.

RozdziaE	IX
SzczegóEowe zasady i warunki scalania i podziaEu 

nieruchomo[ci objętych planem miejscowym

§19.	Nie	okre[la	się	terenów	wymagających	usta-
lenia	 szczegóEowych	 zasad	 i	 warunków	 scalania	 i	

podziaEu	nieruchomo[ci	w	rozumieniu	przepisów	od-
rębnych.

RozdziaE	X
Szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich urytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy

§20.1.	Zakazuje	się	ustawiania	reklam	i	tablic	in-
formacyjnych	w	miejscach	i	w	sposób	utrudniający	
czytelno[ć	informacji	drogowskazowej.

2.	O[wietlenie	obiektów	nie	more	ujemnie	wpEy-
wać	na	ruch	odbywający	się	na	drodze	powiatowej	
nr	2429P	Tulce-Kostrzyn	-	ul.	Tuleckiej.

§21.1.	 Przy	 lokalizowaniu	 obiektów	 nalery	
uwzględnić	występowanie	urządzeG	drenarskich.

2.	W	przypadku	kolizji	 sytuowanych	obiektów	z	
urządzeniami	 drenarskimi	 urządzenia	 te	 muszą	 zo-
stać	przebudowane	na	warunkach	i	w	uzgodnieniu	
z	zarządcą	sieci	drenarskiej.

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

§22.1.	Budowa	trwaEego	utwardzenia	dróg	musi	
być	realizowana	w	powiązaniu	z	jednoczesną	budo-
wą	kanalizacji	deszczowej.

2.	Nawierzchnię	dróg	nalery	wykonywać	z	drob-
nowymiarowych	elementów	rozbieralnych.

3.	Zakazuje	się	utwardzania	dróg	materiaEami	py-
lącymi	i	mogącymi	wykazywać	radioaktywno[ć.

§23.1.	Sieci	infrastruktury	technicznej	nalery	pro-
wadzić	jako	sieci	podziemne,	zachowując	pomiędzy	
poszczególnymi	przewodami	odlegEo[ci	okre[lone	w	
przepisach	odrębnych.

2.	Dopuszcza	się	prowadzenie	sieci	infrastruktury	
technicznej	pomiędzy	liniami	rozgraniczającymi	dróg	
a	liniami	zabudowy.

3.	PodEączenia	sieci	wewnętrznych	do	zewnętrz-
nych	 sieci	 infrastruktury	 technicznej	 wykonywać	
nalery	jako	podEączenia	podziemne.

4.	Zasilanie	terenu	objętego	miejscowym	planem	
w	moc	elektroenergetyczną	nastąpi	ze	stacji	trans-
formatorowej	znajdującej	się	poza	granicami	obsza-
ru	objętego	miejscowym	planem.

RozdziaE	XII
Sposób i termin tymczasowego zagospodarowa-

nia, urządzania i urytkowania terenów

§24.	Nie	okre[la	się	terenów	wymagających	usta-
lenia	sposobu	i	terminu	ich	tymczasowego	zagospo-
darowania,	urządzania	i	urytkowania.

RozdziaE	XIII
Stawki procentowe, na podstawie których ustaEa 

się opEatę, o której mowa w art. 36 ust. 4
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§25.	Okre[la	się	stawki	procentowe	w	wysoko-
[ci:

1)	 dla	 terenów	zabudowy	usEugowej	 z	morliwo-
[cią	 lokalizowania	 budynków	 mieszkalnych	
jednorodzinnych	1.U,MN	i	2.U,MN	-	30%;

2)	 dla	 terenów	 dróg	 wewnętrznych	 3.KDW,	
4.KDW	i	5.KDW	-	O%.

RozdziaE	14
Przepisy koGcowe

§26.	Dla	terenów	uzyskano	zgodę	na	zmianę	prze-
znaczenia	gruntów	rolnych	klasy	RIVa	o	powierzch-
ni	 1,2	 ha	 na	 cele	 nierolnicze	 i	 niele[ne	 -	 decyzja	
MarszaEka	Województwa	Wielkopolskiego	nr	DR	 II	
6060-44/08	z	dnia	30	maja	2008	roku.

§27.	 Wykonanie	 uchwaEy	 powierza	 się	 Burmi-
strzowi	Gminy	Kostrzyn.

§28.	UchwaEa	wchodzi	w	rycie	po	upEywie	30	dni	
od	dnia	ogEoszenia	w	Dzienniku	Urzędowym	Woje-
wództwa	Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady	Miejskiej	Gminy	Kostrzyn

(-) prof Grzegorz Schroeder
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Na	 podstawie	 art.	 20	 ust.	 1	 ustawy	 z	 27	 mar-
ca	2003	r.	o	planowaniu	i	zagospodarowaniu	prze-
strzennym	(Dz.U.	Nr	80	poz.	717,	z	pópn.	zm.)	Rada	
Miejska	Gminy	Kostrzyn,	w	oparciu	o	o[wiadczenie	
Burmistrza	Kostrzyna	w	sprawie	braku	uwag	do	pro-
jektu	 miejscowego	 planu	 zagospodarowania	 prze-

strzennego	terenów	zabudowy	usEugowej	z	zabudo-
wą	mieszkaniową	w	Siekierkach	Wielkich	przy	 ul.	
Tuleckiej,	gm.	Kostrzyn,	obejmującego	czę[ć	dziaEki	
nr	geod.	279,	wyEoronego	do	publicznego	wglądu	
wraz	z	prognozą	oddziaEywania	na	[rodowisko,	nie	
rozstrzyga	o	sposobie	ich	rozpatrzenia.

Na	 podstawie	 art.	 20	 ust.	 1	 ustawy	 z	 27	 mar-
ca	2003	r.	o	planowaniu	i	zagospodarowaniu	prze-
strzennym	 (Dz.U.	 Nr	 80,	 poz.	 717,	 z	 pópn.	 zm.),	
art.	7	ust.	1	pkt	2	i	3	ustawy	z	dnia	8	marca	1990	
r.	o	samorządzie	gminnym	(tekst	jednolity:	Dz.U.	z	
2001	r.	Nr	142	poz.	1591,	z	pópn.	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	
pópn.	zm.)	Rada	Miejska	Gminy	Kostrzyn	rozstrzy-
ga,	co	następuje:

1.	 Sposób	 realizacji,	 zapisanych	 w	 miejscowym	
planie	 inwestycji	z	zakresu	infrastruktury	technicz-
nej	nalerących	do	zadaG	wEasnych	gminy.

Do	zadaG	wEasnych	Gminy	nalery,	zgodnie	z	usta-
wą	o	samorządzie	gminnym,	budowa	dróg,	sieci	ka-
nalizacyjnej,	sieci	wodociągowej	 i	o[wietlenia	ulic.	
Uchwalenie	miejscowego	planu	 zagospodarowania	
przestrzennego,	 który	 wyznacza	 nowe	 tereny	 do	
zainwestowania,	 a	 takre	okre[la	przebieg	nowych	
dróg	i	infrastruktury	technicznej,	powoduje	powsta-

nie	 tego	 obowiązku	 na	 terenie	 objętym	 planem.	
Gmina	jednakre,	z	uwagi	na	ograniczone	[rodki	bu-
dretowe,	obowiązki	te	more	rozEoryć	w	czasie.

W	związku	z	uchwaleniem	miejscowego	planu	za-
gospodarowania	przestrzennego	terenów	zabudowy	
usEugowej	z	zabudową	mieszkaniową	w	Siekierkach	
Wielkich	przy	ul.	Tuleckiej,	gm.	Kostrzyn,	obejmują-
cego	czę[ć	dziaEki	nr	geod.	279,	nie	przewiduje	się	
realizacji	 inwestycji	 z	 zakresu	 infrastruktury	 tech-
nicznej	sEurących	zaspokajaniu	zbiorowych	potrzeb	
mieszkaGców,	które	nalerą	do	zadaG	wEasnych	gmi-
ny	 i	 co	 za	 tym	 idzie,	 nie	 pojawiają	 się	 obciąrenia	
finansowe	dla	gminy	z	tego	tytuEu.

2.	 Zasady	 finansowanie	 zapisanych	 w	 miejsco-
wym	planie	inwestycji

W	 związku	 z	 tym,	 re	 uchwalenie	 miejscowego	
planu	nie	przewiduje	realizacji	 inwestycji	z	zakresu	
infrastruktury	technicznej	nalerących	do	zadaG	wEa-
snych	 gminy,	 nie	 zachodzi	 konieczno[ć	 ustalenia	
zasad	ich	finansowania.

ZaEącznik	nr	2
do	UchwaEy	Nr	XXX/237/09

Rady	Miejskiej	Gminy	Kostrzyn
z	dnia	17	wrze[nia	2009	r.

ROZSTRZYGNIĘCIE	O	SPOSOBIE	ROZPATRZENIA	UWAG	DO	PROJEKTU	MIEJSCOWEGO	PLANU

ZaEącznik	nr	3
do	UchwaEy	Nr	XXX/237/09

Rady	Miejskiej	Gminy	Kostrzyn
z	dnia	17	wrze[nia	2009	r.

ROZSTRZYGNIĘCIE	O	SPOSOBIE	REALIZACJI,	ZAPISANYCH	W	MIEJSCOWYM	PLANIE,	INWESTYCJI	Z	
ZAKRESU	INFRASTRUKTURY	TECHNICZNEJ,	KTÓRE	NALEqĄ	DO	ZADAF	WDASNYCH	GMINY,	ORAZ	

ZASADACH	ICH	FINANSOWANIA,	ZGODNIE	Z	PRZEPISAMI	O	FINANSACH	PUBLICZNYCH


