
Dziennik	Urzędowy
Województwa	Wielkopolskiego	Nr	168 Poz.	2862｠	16197	｠

2862

UCHWADA Nr XXIX/230/2009 RADY MIEJSKIEJ GMINY KOSTRZYN

z	dnia	29	czerwca	2009	r.	

w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru aktywizacji gospodarczej  
w Brzepnie, gmina Kostrzyn, obejmującego dziaEkę nr geod. 105/4

Na	podstawie	art.	18	ust.	2	pkt	5	ustawy	z	dnia	
8	marca	1990	r.	o	samorządzie	gminnym	(t.j.	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	przestrzennym	(Dz.
U.	z	2003	r.	Nr	80,	poz.	717,	ze	zmianami),	Rada	
Miejska	Gminy	Kostrzyn,	uchwala	co	następuje:

ROZDZIAD	I
Przepisy wstępne

§1.1.	 Uchwala	 się	 miejscowy	 plan	 zagospoda-

rowania	 przestrzennego	 obszaru	 aktywizacji	 go-

spodarczej	 w	 Brzepnie,	 gm.	 Kostrzyn,	 obejmujący	
dziaEkę	 nr	 geod.	 105/4,	 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:
1)	zaEącznik	Nr	1	 -	czę[ć	graficzna,	opracowana	

na	mapie	zasadniczej	w	skali	1:1000,	zwana	dalej	
rysunkiem	miejscowego	planu;

2)	zaEącznik	Nr	2	-	Rozstrzygnięcie	Rady	Miejskiej	
Gminy	 Kostrzyn	 dotyczące	 sposobu	 rozpatrzenia	
uwag	do	projektu	miejscowego	planu;

3)	zaEącznik	Nr	3	-	Rozstrzygnięcie	Rady	Miejskiej	
Gminy	Kostrzyn	o	sposobie	realizacji,	zapisanych	w	
miejscowym	planie,	inwestycji	z	zakresu	infrastruk-

tury	 technicznej	 nalerących	 do	 zadaG	 wEasnych	
gminy,	oraz	o	zasadach	ich	finansowania,	zgodnie	z	
przepisami	o	finansach	publicznych.	

3.	Miejscowy	plan	obowiązuje	na	obszarze	o	po-

wierzchni	4,94	ha.	
4.	Granice	obszaru	objętego	miejscowym	planem	

okre[lono	na	rysunku	miejscowego	planu.

§2.	Ilekroć	w	uchwale	jest	mowa	o:
1)	 ｧnieprzekraczalnej	 linii	 zabudowyｦ	 -	 nalery	

przez	to	rozumieć	linię	wyznaczającą	najmniej-
szą	 dopuszczalną	 odlegEo[ć	 budynku	 od	 linii	
rozgraniczającej	drogi;

2)	ｧdziaEce	budowlanejｦ	-	nalery	przez	to	rozumieć	
dziaEkę	gruntu,	której	wielko[ć,	cechy	geome-

tryczne,	dostęp	do	drogi	publicznej	oraz	wypo-

sarenie	w	urządzenia	infrastruktury	technicznej	
speEniają	wymogi	realizacji	obiektów	budowla-

nych,	wynikające	z	odrębnych	przepisów	i	ni-
niejszej	uchwaEy.

ROZDZIAD	II
Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające 

tereny o rórnym przeznaczeniu lub rórnych zasa-

dach zagospodarowania

§3.1.	 Okre[la	 się	 następujące	 przeznaczenie	 te-

renów:
1)	tereny	obiektów	produkcyjnych,	skEadów	i	ma-

gazynów,	oznaczone	symbolem	1.P;
2)	tereny	drogi	publicznej	dojazdowej,	oznaczone	

symbolem	2.KDD.
2.	 Symbole	 graficzne	 przeznaczenia	 terenów,	

przebieg	 linii	 rozgraniczających	 tereny	 o	 rórnym	
przeznaczeniu	 lub	 rórnych	 zasadach	 zagospodaro-

wania	oraz	przebieg	drogi	z	jej	podstawową	geome-

trią	okre[la	rysunek	miejscowego	planu.

§4.	 Na	 terenach	 obiektów	 produkcyjnych,	 skEa-

dów	i	magazynów	1.P:
1)	zakazuje	się	sytuowania	przedsięwzięć:

a)	wymienionych	w	przepisach	odrębnych,	mo-

gących	znacząco	oddziaEywać	na	[rodowisko,	
wymagających	obligatoryjnie	sporządzenia	ra-

portu	o	oddziaEywaniu	na	[rodowisko,
b)	będących	pródEem	emisji	czynników	szkodli-

wych	przekraczających	na	granicy	z	terenami	
chronionymi,	okre[lonymi	w	przepisach	odręb-

nych,	dopuszczalne	poziomy;
2)	dopuszcza	się	lokalizowanie:

a)	 budynków	 usEugowych,	 z	 wyjątkiem	 usEug	
zdrowia	i	o[wiaty,

b)	budynków	administracyjno-biurowych,
c)	stacji	paliw,	stacji	obsEugi	pojazdów,	parkin-

gów	i	garary,
d)	 obiektów	 technicznych	 i	 technologicznych	

związanych	z	prowadzoną	dziaEalno[cią,	stacji	
transformatorowych,	zbiorników	podziemnych	
na	 cele	 retencji	 wody,	 a	 w	 tym	 zbiorników	
ppor.	i	wody	deszczowej,

e)	 wielkopowierzchniowych	 obiektów	 handlo-

wych	do	2000	m2	oraz	hurtowni;
3)	dopuszcza	się:

a)	dowolne	uksztaEtowanie	dachów,	z	tym,	re	na-

chylenie	gEównych	poEaci	dachowych	dachów	
stromych	nie	more	przekraczać	kąta	45º,

b)	wykonywanie	kondygnacji	podziemnych,
c)	 remonty	 i	 rozbudowę	 sieci	 i	 urządzeG	 infra-

struktury	technicznej	w	sposób	nie	powodują-

cy	kolizji	z	istniejącą	i	planowaną	zabudową.

§5.	 Na	 terenach	 drogi	 publicznej	 dojazdowej	
2.KDD	zakazuje	się	 lokalizowania	obiektów	innych	
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nir	obiekty	komunikacji	drogowej	oraz	sieci	 i	urzą-

dzenia	 infrastruktury	 technicznej,	 na	 warunkach	
okre[lonych	przez	zarządcę	drogi.

ROZDZIAD	III
Zasady ochrony i ksztaEtowania Eadu przestrzen-

nego

§6.	Nie	okre[la	się	terenów,	na	których	występują	
elementy	zagospodarowania	przestrzennego	wyma-

gające	ochrony,	uksztaEtowania	lub	rewaloryzacji.

§7.	 Zakazuje	 się	 stosowania	 ogrodzeG	 peEnych,	
ogrodzeG	z	prefabrykowanych	przęseE	betonowych	i	
relbetowych	oraz	o	wysoko[ci	większej	nir	1,8	m.

ROZDZIAD	IV
Zasady ochrony [rodowiska, przyrody i krajobra-

zu kulturowego

§8.1.	 Nirej	 okre[lone	 budynki	 z	 pomieszczenia-

mi	przeznaczonymi	na	pobyt	 ludzi	muszą	być	wy-

konywane	z	zastosowaniem,	staraniem	 inwestora,	
[rodków	technicznych	zabezpieczających	ich	uryt-
kowników	przed	emisją	czynników	szkodliwych	wy-

nikających	z	sąsiedztwa	drogi	krajowej	nr	92:
1)	jednokondygnacyjne	-	lokalizowane	w	obszarze	

pomiędzy	nieprzekraczalną	linią	zabudowy	a	li-
nią	wyznaczającą	odlegEo[ć	50	m	od	zewnętrz-
nej	krawędzi	jezdni	drogi	krajowej	nr	92;

2)	wielokondygnacyjne	-	lokalizowane	w	obszarze	
pomiędzy	nieprzekraczalną	linią	zabudowy	a	li-
nią	wyznaczającą	odlegEo[ć	70	m	od	zewnętrz-
nej	krawędzi	jezdni	drogi	krajowej	nr	92.

2.	OdlegEo[ci,	o	których	mowa	w	ust.	1,	okre[lają	
minimalne	 odlegEo[ci,	 w	 jakich	 nalery	 lokalizować	
obiekty	budowlane	z	pomieszczeniami	przeznaczo-

nymi	na	pobyt	ludzi.

§9.	Zaopatrzenie	w	wodę	na	cele	bytowe	i	tech-

nologiczne	 nalery	 zapewnić	 poprzez	 podEączenie	
obiektów	do	sieci	wodociągowej.

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

2.	 Zcieki	 przemysEowe	 o	 przekroczonych	 normach	
zanieczyszczeG	w	stosunku	do	skEadu	[cieków	komu-

nalnych,	nalery	wstępnie	podczyszczać	w	indywidual-
nych	podczyszczalniach	[cieków	przemysEowych	przed	
ich	wprowadzeniem	do	gminnego	systemu	kanalizacji.

3.	 Zakazuje	 się	 lokalizowania	 indywidualnych	
oczyszczalni	 [cieków,	 z	wyjątkiem	podczyszczalni	
[cieków	przemysEowych.

4.	Do	czasu	wybudowania	kanalizacji	sanitarnej	w	
najblirej	poEoronej	drodze	publicznej	dopuszcza	się	
gromadzenie	 [cieków	 bytowych	 i	 przemysEowych	
w	atestowanych	zbiornikach	na	[cieki	 i,	z	zastrze-

reniem	pkt	2,	ich	systematyczne	wyworenie	przez	
koncesjonowanego	 przewopnika	 do	 oczyszczalni	
[cieków.

5.	Po	wybudowaniu	kanalizacji	sanitarnej,	nakazu-

je	się	podEączenie	obiektów	do	najblirej	poEoronego	
kolektora	-	zgodnie	z	programem	kanalizacji	gminy	
oraz	likwidację	zbiorników	na	[cieki	lub	wykorzysta-

nie	ich	na	inne	cele.

§11.1.	Zcieki	w	postaci	wód	opadowych	lub	roz-
topowych	nalery	zagospodarowywać	stosując	indy-

widualne	rozwiązania.
2.	Zakazuje	się	odprowadzania	nieoczyszczonych	

[cieków	 w	 postaci	 wód	 opadowych	 lub	 roztopo-

wych	do	gruntu	i	do	wód	powierzchniowych.

§12.	 Budowa	 trwaEego	 utwardzenia	 dróg	 musi	
być	realizowana	w	powiązaniu	z	jednoczesną	budo-

wą	kanalizacji	deszczowej.

§13.1.	Do	ogrzewania	budynków	i	pozyskiwania	
ciepEa	technologicznego	nalery	stosować	wyEącznie	
paliwa	 niskoemisyjne	 i	 urządzenia	 do	 ich	 spalania	
nie	 powodujące	przekroczenia	dopuszczalnych	po-

ziomów	emisji	zanieczyszczeG,	okre[lonych	w	prze-

pisach	odrębnych.
2.	Dopuszcza	się	stosowanie	paliw	staEych,	pod	

warunkiem,	re	urządzenia	do	ich	spalania	speEniają	
standardy	energetyczno-ekologiczne	oraz	posiadają	
znak	bezpieczeGstwa	ekologicznego.

§14.1.	Odpady	komunalne	nalery	gromadzić	se-

lektywnie	w	pojemnikach	na	posesji,	do	której	inwe-

stor	posiada	tytuE	prawny	i	zagospodarować	zgod-

nie	z	gminnym	planem	gospodarki	odpadami.
2.	Odpady	niebezpieczne	nalery	zagospodarowywać	

na	zasadach	okre[lonych	w	przepisach	odrębnych.
3.	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.

ROZDZIAD	V
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt-

ków oraz dóbr kultury wspóEczesnej

§15.1.	 Nie	 okre[la	 się	 terenów	 wymagających	
ustalenia	zasad	ochrony	dziedzictwa	kulturowego	i	
zabytków	oraz	dóbr	kultury	wspóEczesnej.

2.	W	przypadku	odkrycia	podczas	prac	ziemnych	
materiaEów	 archeologicznych	 nalery	 postępować	
zgodnie	z	przepisami	odrębnymi.

ROZDZIAD	VI
Wymagania wynikające z potrzeb ksztaEtowania 

przestrzeni publicznych

§16.	Nie	okre[la	się	terenów	wymagających	wpro-

wadzenia	ustaleG	wynikających	z	potrzeb	ksztaEto-

wania	przestrzeni	publicznych.
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ROZDZIAD	VII
Parametry i wskapniki ksztaEtowania zabudowy 

oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudo-

wy, gabaryty obiektów, i wskapniki intensywno[ci 
zabudowy

§17.1.	Okre[la	się	nieprzekraczalną	linię	zabudo-

wy	usytuowaną	w	odlegEo[ci	10	m	od	linii	rozgrani-
czającej	drogi	publicznej	dojazdowej	2.KDD.

2.	Usytuowanie	linii,	o	której	mowa	w	ust.	1	pkt	
1,	okre[la	rysunek	miejscowego	planu.

§18.	Wysoko[ć	budynków	nie	more	być	większa	
nir	15	m.

§19.	 Na	 cele	 zabudowy	 morna	 przeznaczyć	 nie	
więcej	nir	40%	powierzchni	dziaEek	budowlanych.

§20.	 Na	 cele	 powierzchni	 terenu	 biologicznie	
czynnej	nalery	przeznaczyć	nie	mniej	nir	30%	po-

wierzchni	dziaEek	budowlanych.

§21.	 Nakazuje	 się	 zapewnienie,	 poza	 obszarami	
dróg,	 na	 dziaEce	 budowlanej	 objętej	 realizowanym	
przedsięwzięciem:

1)	 miejsc	 postojowych	 dla	 samochodów	 osobo-

wych,	w	liczbie	nie	mniejszej	nir	1	stanowisko	
na	 4	 osoby	 mogące	 jednocze[nie	 przebywać	
na	terenie	zakEadu;

2)	niezbędną	liczbę	miejsc	postojowych	dla	samo-

chodów	cięrarowych.

§22.	 Dopuszcza	 się	 lokalizowanie	 obiektów	 w	
granicach	 dziaEek,	 z	 wyEączeniem	 granic	 wEadania	
nieruchomo[cią,	 pod	 warunkiem	 zachowania	 na	
kardej	z	dziaEek	budowlanych	okre[lonej	wyrej	po-

wierzchni	terenu	biologicznie	czynnej.

ROZDZIAD	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

§23.	 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.

ROZDZIAD	IX
SzczegóEowe zasady i warunki scalania i podziaEu 

nieruchomo[ci objętych planem miejscowym

§24.	Nie	okre[la	się	terenów	wymagających	ustale-
nia	szczegóEowych	zasad	i	warunków	scalania	i	podzia-

Eu	nieruchomo[ci	w	rozumieniu	przepisów	odrębnych.

§25.1.	 Zakazuje	 się	 wydzielania	 dziaEek	 budow-

lanych:
1)	 na	 terenach	 drogi	 publicznej	 dojazdowej	

2.KDD;
2)	na	 terenach	obiektów	produkcyjnych,	 skEadów	 i	

magazynów	1.P	o	powierzchni	mniejszej	nir	5000	
m2	i	o	szeroko[ci	frontu	mniejszej	nir	30	m.

2.	Podane	w	ust.	1	pkt.	2	wielko[ci	dziaEek	bu-

dowlanych	i	szeroko[ci	ich	frontu	nie	dotyczą	wy-

dzielania	dziaEek	budowlanych	na	cele	urządzeG	in-

frastruktury	technicznej.

§26.	Granice	dziaEek	budowlanych	muszą	być	pro-

wadzone	pod	kątem	prostym	lub	zblironym	do	pro-

stego	w	stosunku	do	linii	rozgraniczających	dróg.

ROZDZIAD	X
Szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich urytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy

§27.1.	 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.

§28.	 Zakazuje	 się	 lokalizowania	 obiektów	 unie-

morliwiających	 dojazd	 do	 istniejących	 urządzeG	 i	
sieci	infrastruktury	technicznej.

§29.1.	ObsEuga	 komunikacyjna	 terenu	 jest	mor-
liwa	wyEącznie	poprzez	drogę	publiczną	dojazdową	
2.KDD	z	wEączeniem	do	drogi	krajowej	nr	92	na	ist-
niejącym	skrzyrowaniu.

2.	Zakazuje	się	tworzenia	bezpo[rednich	wEączeG	
do	drogi	krajowej.

ROZDZIAD	XI
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy syste-

mów komunikacji i infrastruktury technicznej

§30.	 Dla	 terenów	 drogi	 publicznej	 dojazdowej	
2.KDD	ustala	 się	 szeroko[ć	w	 liniach	 rozgranicza-

jących	wynoszącą	10	m,	zgodnie	z	rysunkiem	miej-
scowego	planu.

§31.1.	 Sieci	 infrastruktury	 technicznej	 nalery	
prowadzić	jako	sieci	podziemne,	uwzględniając	ich	
strefowanie	na	zasadach	okre[lonych	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.	Stacje	 transformatorowe	nalery	 sytuować	na	
terenach	inwestora	zgEaszającego	zapotrzebowanie	
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mocy	 elektroenergetycznej	 na	 wydzielanych	 dziaE-
kach	budowlanych:

1)	 o	 powierzchni	 nie	 mniejszej	 nir	 60	 m2,	 a	 w	
przypadku	 stacji	 transformatorowej,	 sEupowej	
-	9	m2;

2)	posiadających	dostęp	do	drogi	publicznej.

ROZDZIAD	XII
Sposób i termin tymczasowego zagospodarowa-

nia, urządzania i urytkowania terenów

§32.	 Nie	okre[la	się	terenów	wymagających	usta-

lenia	sposobu	i	terminu	ich	tymczasowego	zagospo-

darowania,	urządzania	i	urytkowania.

ROZDZIAD	XIII
Stawki procentowe, na podstawie których ustala 

się opEatę, o której mowa w art. 36 ust. 4

§33.	Okre[la	się	stawki	procentowe	w	wysoko-

[ci:
1)	dla	terenów	obiektów	produkcyjnych,	skEadów	

i	magazynów	1.P	-	30%;
2)	dla	terenów	drogi	publicznej	dojazdowej	2.KDD	

-	0%.

ROZDZIAD	XIV
Przepisy koGcowe

§34.	 Dla	 terenów	 uzyskano	 zgodę	 na	 zmianę	
przeznaczenia	 gruntów	 rolnych	 klasy	 RIVa	 o	 po-

wierzchni	3,0756	ha	na	cele	nierolnicze	 i	niele[ne	
-	decyzja	MarszaEka	Województwa	Wielkopolskiego	
nr	DR	II	6060-46/08	z	dnia	30	maja	2008	roku.

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

§36.	 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



Dziennik	Urzędowy
Województwa	Wielkopolskiego	Nr	168 ｠	16201	｠ Poz.	2862



Dziennik	Urzędowy
Województwa	Wielkopolskiego	Nr	168 ｠	16202	｠ Poz.	2862
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UCHWADA NR XXX/160/2008 

RADY GMINY W BIDGORAJU

ROZSTRZYGNIĘCIE	O	SPOSOBIE	ROZPATRZENIA	UWAG	DO	PROJEKTU	MIEJSCOWEGO	PLANU

ZaEącznik	nr	2
do	UchwaEy	Nr	XXIX/230/09

Rady	Miejskiej	Gminy	Kostrzyn
z	dnia	29	czerwca	2009	r.

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[wiad-

czenie	Burmistrza	Kostrzyna	w	sprawie	braku	uwag	
do	projektu	miejscowego	planu	 zagospodarowania	

przestrzennego	 obszaru	 aktywizacji	 gospodarczej	
w	Brzepnie,	gm.	Kostrzyn,	obejmującego	dziaEkę	nr	
geod.	 105/4,	 wyEoronego	 do	 publicznego	 wglądu	
wraz	z	prognozą	oddziaEywania	na	[rodowisko,	nie	
rozstrzyga	o	sposobie	ich	rozpatrzenia.
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UCHWADA NR XXX/160/2008 

RADY GMINY W BIDGORAJU

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

ZaEącznik	nr	3
do	UchwaEy	Nr	XXIX/230/09

Rady	Miejskiej	Gminy	Kostrzyn
z	dnia	29	czerwca	2009	r.

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	obszaru	aktywizacji	
gospodarczej	w	Brzepnie,	gm.	Kostrzyn,	obejmują-

cego	dziaEkę	nr	geod.	105/4,	przewiduje	się	realiza-

cję	 inwestycji	 z	 zakresu	 infrastruktury	 technicznej	
sEurącej	 zaspokajaniu	 zbiorowych	 potrzeb	 miesz-
kaGców,	 która	 nalery	 do	 zadaG	wEasnych	 gminy	 i	
w	konsekwencji	pojawiają	się	obciąrenia	finansowe	
dla	gminy	z	tego	tytuEu.	Inwestycją	z	zakresu	infra-

struktury	 technicznej	 jest	budowa	drogi	publicznej	

dojazdowej	2.KDD	poEączona	z	wykupem	gruntów	
pod	tę	drogę.

SzczegóEowe	 wyliczenie	 zakresu	 budowy	 infra-

struktury	oraz	wielko[ć	kosztów	zawiera	tabela.

Zestawienie	zadaG	wynikających	z	ustaleG	planu	
wraz	 z	 szacunkową	 ich	 warto[cią	 wg	 cen	 obec-

nych

Rodzaj	 
inwestycji

Zakres	
rzeczowy	

(m2)

Cena	
jednost-
kowa	
w	zE

Warto[ć	
w	zE

wykup	gruntu	
na	cele	drogi	
publicznej	dojaz-
dowej	2.KDD

2750 50 137.500

budowa	drogi	
publicznej	dojaz-
dowej	2.KDD

2750 180 495.000

Razem 632.500

2.	 Zasady	 finansowania	 zapisanych	 w	 miejsco-

wym	planie	inwestycji
Finansowanie	 zapisanych	 w	 miejscowym	 planie	

wyrej	wymienionych	inwestycji	z	zakresu	infrastruk-

tury	 technicznej,	 które	 nalerą	 do	 zadaG	 wEasnych	
gminy,	podlega	przepisom	zawartym	w	art.	167	ust	
2	pkt	1	ustawy	z	dnia	30	czerwca	2005	r.	o	finan-

sach	publicznych	(Dz.U.	Nr	249,	poz.	2104,	z	pópn.	
zm.),	przy	czym	limity	wydatków	budretowych	na	
wieloletnie	programy	inwestycyjne	są	ujęte	kardo-

razowo	w	budrecie	gminy	na	dany	rok.


