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UCHWA£A Nr XXVI/210/2009 RADY MIEJSKIEJ GMINY KOSTRZYN

z dnia 26 marca 2009 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy
mieszkaniowej i us³ugowej w Gwiazdowie - czê�æ D

Poz. 1942

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, z pó�n. zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z pó�n. zm.), Rada
Miejska Gminy Kostrzyn uchwala, co nastêpuje:

Rozdzia³ I

Przepisy ogólne

§1. Integralnymi czê�ciami niniejszej uchwa³y s¹:

1) czê�æ graficzna stanowi¹ca za³¹cznik nr 1;

2) rozstrzygniêcie Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn o sposobie
rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu, stano-
wi¹ce za³¹cznik nr 2;

3) rozstrzygniêcie Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn o sposobie
realizacji, zapisanych w miejscowym planie, inwestycji z
zakresu infrastruktury technicznej, które nale¿¹ do zadañ
w³asnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie
z przepisami o finansach publicznych, stanowi¹ce za³¹cz-
nik nr 3.

§2. 1.W nastêpstwie wykonania uchwa³y Nr XXXVI/331/
2006 z dnia 6 lipca 2006 r., uchwa³y Nr IV/31/2006 z dnia 28
grudnia 2006 r. oraz uchwa³y Nr XIX/146/2008 z dnia 29 maja
2008 r. Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn uchwala siê miejsco-
wy plan zagospodarowania przestrzennego terenów zabudo-
wy mieszkaniowej i us³ugowej w Gwiazdowie - czê�æ D,
zwany dalej miejscowym planem, po stwierdzeniu jego zgod-
no�ci ze studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowa-
nia przestrzennego Gminy Kostrzyn, uchwalonym uchwa³¹ Nr
XXX/239/2001 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 3 lipca
2001 r., zmienionym uchwa³ami Rady Miejskiej Gminy Ko-
strzyn Nr XVIII/172/2004 z dnia 8 lipca 2004 r., Nr XXXVI/327/
2006 z dnia 6 lipca 2006 r. i Nr XVI/115/2008 z dnia 14 lutego
2008 r.

2. Rozstrzyga siê o sposobie rozpatrzenia uwag do pro-
jektu miejscowego planu, zgodnie z za³¹cznikiem nr 2.

3. Rozstrzyga siê o sposobie realizacji, zapisanych w
miejscowym planie, inwestycji z zakresu infrastruktury tech-
nicznej, które nale¿¹ do zadañ w³asnych gminy, oraz zasadach
ich finansowania, zgodnie z za³¹cznikiem nr 3.

4. Granice obszaru objêtego miejscowym planem okre-
�lono w czê�ci graficznej, zwanej dalej rysunkiem miejscowe-
go planu.

§3. 1. Ilekroæ w uchwale jest mowa o:

1) �nieprzekraczalnej linii zabudowy� - nale¿y przez to rozu-
mieæ liniê wyznaczaj¹c¹ najmniejsz¹ dopuszczaln¹ odle-
g³o�æ sytuowania zewnêtrznej �ciany budynku lub jej
najbardziej wysuniêtego elementu od linii rozgraniczaj¹-
cej drogi lub sieci infrastruktury technicznej;

2) �obowi¹zuj¹cej linii zabudowy� - nale¿y przez to rozumieæ
liniê, w której nale¿y sytuowaæ frontow¹ �cianê budynku
mieszkalnego na odcinku równym przynajmniej 60% sze-
roko�ci �ciany;

3) �nieuci¹¿liwej dzia³alno�ci us³ugowej� - nale¿y przez to
rozumieæ dzia³alno�æ us³ugow¹, nie bêd¹c¹ �ród³em emi-
sji czynników szkodliwych, która przekracza na granicy
dzia³ki budowlanej, na której jest prowadzona dzia³alno�æ
us³ugowa, dopuszczalne poziomy okre�lone w przepisach
odrêbnych;

4) �pasie technologicznym� - nale¿y przez to rozumieæ ob-
szar gruntu po³o¿ony po obu stronach linii elektroenerge-
tycznej, w którym obowi¹zuj¹ ograniczenia w sytuowaniu
obiektów budowlanych i wprowadzaniu nasadzeñ;

5) �dzia³ce budowlanej� - nale¿y przez to rozumieæ dzia³kê
gruntu, której wielko�æ, cechy geometryczne, dostêp do
drogi publicznej oraz wyposa¿enie w urz¹dzenia infra-
struktury technicznej spe³niaj¹ wymogi realizacji obiektów
budowlanych, wynikaj¹ce z odrêbnych przepisów i niniej-
szej uchwa³y;

6) �dzia³ce gruntu� - nale¿y przez to rozumieæ dzia³kê w
sensie okre�lonym przepisami odrêbnymi;

7) �sieciach i urz¹dzeniach infrastruktury technicznej� - na-
le¿y przez to rozumieæ wybudowane pod ziemi¹, na ziemi
albo nad ziemi¹ przewody lub urz¹dzenia wodoci¹gowe,
kanalizacyjne, ciep³ownicze, elektryczne, gazowe i teleko-
munikacyjne jako przy³¹cza i odcinki sieci, z wy³¹czeniem
stacji bazowych i anten telefonii komórkowej, w zakresie
niezbêdnym dla obs³ugi budynków i innych obiektów
budowlanych sytuowanych na danym terenie.

Rozdzia³ II

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

zagospodarowania

§4. 1.Okre�la siê nastêpuj¹ce przeznaczenie terenów:
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1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - ozna-
czone symbolami: 3.MN, 5.MN, 11.MN i 13.MN;

2) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudo-
wy us³ugowej - oznaczone symbolami: 1.MN,U, 2.MN,U,
4.MN,U, 6.MN,U, 7.MN,U, 8.MN,U, 10.MN,U i 14.MN,U;

3) tereny zieleni urz¹dzonej - oznaczone symbolem: 12.ZP;

4) tereny elektroenergetyki - oznaczone symbolem: 26.E;

5) tereny placu - oznaczone symbolem: 9.TP;

6) tereny drogi publicznej dojazdowej - oznaczone symbo-
lem: 15.KDD;

7) tereny dróg wewnêtrznych - oznaczone symbolami:
16.KDW, 17.KDW, 18.KDW, 19.KDW, 20.KDW, 21.KDW,
22.KDW, 23.KDW, 24.KDW, 25.KDW i 27.KDW;

8) tereny dróg pieszych - oznaczone symbolami: 28.KX i
29.KX.

2. Przeznaczenie terenów oznaczono symbolem graficz-
nym sk³adaj¹cym siê z liczby porz¹dkowej i liter; je¿eli w
dalszym tek�cie uchwa³y wprowadza siê symbole literowe
bez liczby porz¹dkowej oznacza to, ¿e ustalenie dotyczy
wszystkich terenów o przeznaczeniu oznaczonym takim sym-
bolem literowym, niezale¿nie od przyporz¹dkowanej im liczby
porz¹dkowej.

3. Symbole graficzne przeznaczenia terenów, usytuowa-
nie linii rozgraniczaj¹cych tereny o ró¿nym przeznaczeniu lub
ró¿nych zasadach zagospodarowania, przebiegi dróg i ich
szeroko�ci w liniach rozgraniczaj¹cych wraz z podstawow¹
geometri¹ okre�la rysunek miejscowego planu.

Rozdzia³ III

Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego

§5. Zakazuje siê lokalizowania budynków bezpo�rednio
przy granicach dzia³ek budowlanych, z wyj¹tkiem budynków
sytuowanych jako bli�niacze i szeregowe oraz budynków
sytuowanych na dzia³kach, których granice stanowi¹ jedno-
cze�nie granicê miejscowego planu, a dzia³ka zostanie przy-
³¹czona do dzia³ki po³o¿onej za t¹ granic¹ i zabudowana jako
jedna nieruchomo�æ.

§6. 1. Zakazuje siê lokalizowania reklam i szyldów, na
terenach, na których nie jest prowadzona dzia³alno�æ gospo-
darcza.

2. Na terenach, na których jest prowadzona dzia³alno�æ
gospodarcza, reklamy i szyldy mo¿na sytuowaæ wy³¹cznie na
ogrodzeniu lub �cianie budynku.

3. Reklamy i szyldy musz¹ posiadaæ kszta³t prostok¹ta o
stosunku wysoko�ci do podstawy wynosz¹cym 1:2 oraz po-
wierzchniê nie przekraczaj¹c¹ 1 m2.

4. Górne krawêdzie reklam i szyldów:

1) sytuowanych na ogrodzeniu nie mog¹ byæ umieszczone
wy¿ej ni¿ górna krawêd� tego ogrodzenia;
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2) sytuowanych na �cianie budynku nie mog¹ siêgaæ powy-
¿ej linii wyznaczonej górn¹ krawêdzi¹ otworów okiennych
znajduj¹cych siê na pierwszej kondygnacji nadziemnej
budynku.

§7. Zakazuje siê sytuowania od strony dróg ogrodzeñ:

1) pe³nych;

2) wykonanych z prefabrykowanych przêse³ betonowych i
¿elbetowych;

3) wy¿szych ni¿ 1,2 m;

4) ograniczaj¹cych widoczno�æ na drogach.

§8. 1. Obs³ugê komunikacyjn¹ nale¿y zapewniæ z dróg
wewnêtrznych KDW i dróg pieszych KX w przypadku, je¿eli
dzia³ka nie jest dostêpna z drogi wewnêtrznej KDW.

2. Dopuszcza siê urz¹dzanie zjazdów na dzia³ki budowla-
ne z drogi publicznej dojazdowej 15.KDD, o ile dzia³ka budow-
lana nie ma dostêpu do drogi wewnêtrznej KDW lub, je¿eli
zarz¹dca drogi uzgodni urz¹dzenie zjazdu.

§9. O�wietlenie sytuowanych obiektów nie mo¿e wp³ywaæ
negatywnie na widoczno�æ na drogach.

Rozdzia³ IV

Zasady ochrony �rodowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego

§10. Dla ni¿ej wymienionych terenów obowi¹zuj¹ zró¿ni-
cowane dopuszczalne poziomy ha³asu okre�lone wska�nika-
mi ha³asu, zgodnie z przepisami odrêbnymi:

1) dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN
- jak dla terenów mieszkaniowych;

2) dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i
zabudowy us³ugowej MN,U - jak dla terenów mieszkanio-
wo - us³ugowych;

3) dla terenów zieleni urz¹dzonej 12.ZP - jak dla terenów
rekreacyjno - wypoczynkowych.

§11. Ochronie, na podstawie przepisów odrêbnych, pod-
legaj¹ wody podziemne nale¿¹ce do G³ównego Zbiornika
Wód Podziemnych GZWP Nr 145 - Wielkopolskiej Doliny
Kopalnej, objête re¿imem wysokiej ochrony OWO, wraz z
obszarami ich zasilania.

§12. Nakazuje siê zaopatrzenie budynków w wodê z sieci
wodoci¹gowej.

§13. 1. Nakazuje siê odprowadzanie �cieków komunal-
nych do sieci kanalizacji sanitarnej i dalej do oczyszczalni
�cieków.

2. Zakazuje siê budowy zbiorników na �cieki oraz indywi-
dualnych oczyszczalni �cieków.

§14. 1. Wody opadowe i roztopowe z dachów budynków
i terenów nieutwardzonych na dzia³kach budowlanych nale¿y
odprowadzaæ do gruntu nie naruszaj¹c interesu osób trzecich,
nie zmieniaj¹c stanu wody na gruncie, a zw³aszcza kierunku
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odp³ywu wód; dopuszcza siê stosowanie innych indywidual-
nych, zgodnych z przepisami odrêbnymi, rozwi¹zañ zagospo-
darowywania wód opadowych i roztopowych.

2. �cieki w postaci wód opadowych i roztopowych:

1) z nawierzchni utwardzonych na dzia³kach budowlanych -
nale¿y zagospodarowywaæ stosuj¹c indywidualne rozwi¹-
zania w sposób nie powoduj¹cy pogorszenia stanu wód
i gruntów;

2) z docelowych nawierzchni na terenach dróg - nale¿y
odprowadzaæ do kanalizacji deszczowej i dalej do separa-
torów i osadników zlokalizowanych poza obszarem objê-
tym granicami miejscowego planu; do czasu wybudowa-
nia kanalizacji deszczowej, dopuszcza siê zagospodarowa-
nie �cieków, o których mowa, stosuj¹c inne, zgodne z
przepisami odrêbnymi, indywidualne rozwi¹zania.

3. Do czasu wybudowania systemu odprowadzania �cie-
ków w postaci wód opadowych i roztopowych w drogach
wewnêtrznych, zakazuje siê budowy ich docelowych na-
wierzchni nie przepuszczaj¹cych wód opadowych i roztopo-
wych.

4. Dopuszcza siê odprowadzanie �cieków w postaci wód
opadowych i roztopowych z terenów drogi publicznej dojaz-
dowej 15.KDD do przydro¿nych rowów w sposób nie powo-
duj¹cy przekroczenia wymaganych standardów jako�ci gleby
i wód.

§15. 1. Do ogrzewania budynków nale¿y stosowaæ wy-
³¹cznie niskoemisyjne paliwa, takie jak: gaz, olej oraz energia
elektryczna wzglêdnie korzystaæ z alternatywnych �róde³ ener-
gii.

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

§16. 1. Nakazuje siê gromadzenie odpadów komunal-
nych w pojemnikach i, po ich wstêpnej segregacji, odstawia-
nie do punktów sk³adowania odpadów, zgodnie z planem
gospodarki odpadami.

2. Masy ziemne usuwane albo przemieszczane w zwi¹zku
z budow¹ obiektów nale¿y zagospodarowywaæ na miejscu
pod warunkiem, ¿e ich zastosowanie nie spowoduje przekro-
czeñ wymaganych standardów jako�ci gleby i ziemi, o których
mowa w przepisach odrêbnych, lub wywoziæ w miejsce
wskazane przez w³a�ciw¹ s³u¿bê administracyjn¹.

Rozdzia³ V

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków
oraz kultury wspó³czesnej

§17. 1. Przed uzyskaniem pozwolenia na budowê inwe-
stor winien uzgodniæ z w³a�ciw¹ s³u¿b¹ ochrony zabytków
zakres prac ziemnych zwi¹zanych z zabudowaniem i zagospo-
darowaniem terenu i obowi¹zuj¹cy inwestora zakres badañ
archeologicznych.

2. Miejsca wystêpowania stanowisk archeologicznych
okre�la rysunek miejscowego planu.

Rozdzia³ VI

Wymagania wynikaj¹ce z potrzeb kszta³towania
przestrzeni publicznych

§18. 1. Okre�la siê usytuowanie przestrzeni publicznej w
obszarze terenów placu 9.TP oraz dróg wewnêtrznych: 17.KDW
i 23.KDW.

2. Wymagania wynikaj¹ce z potrzeb kszta³towania prze-
strzeni publicznych okre�lono dla wy¿ej wymienionych tere-
nów w §24 i §26.

Rozdzia³ VII

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

ty obiektów i wska�niki intensywno�ci zabudowy

§19. 1. Ustala siê obowi¹zuj¹ce i nieprzekraczalne linie
zabudowy usytuowane w odleg³o�ci:

1) od linii rozgraniczaj¹cej drogi publicznej dojazdowej 15.KDD
- 12 m;

2) od linii rozgraniczaj¹cych dróg wewnêtrznych KDW:

a) drogi 17.KDW: na terenach 9.TP - 30 m, a na terenach
pozosta³ych - 6 m,

b) pozosta³ych - 6 m;

3) od linii rozgraniczaj¹cych dróg pieszych KX - 4 m;

4) od sieci infrastruktury technicznej - zgodnie z rysunkiem
miejscowego planu.

2. Dopuszcza siê wysuniêcie przed obowi¹zuj¹ce i nie-
przekraczalne linie zabudowy:

1) przedsionków o wysoko�ci 1 kondygnacji nadziemnej,
balkonów, zadaszeñ i podestów - na odleg³o�æ do 1,2 m;

2) nie zadaszonych i nie ograniczonych przegrodami budow-
lanymi pochylni dla niepe³nosprawnych, podestów i scho-
dów - na odleg³o�æ do 1,8 m.

3. Usytuowanie obowi¹zuj¹cych i nieprzekraczalnych li-
nii zabudowy, okre�lono na rysunku miejscowego planu.

§20. Na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej MN:

1) zakazuje siê:

a) lokalizowania obiektów budowlanych innych ni¿: bu-
dynki mieszkalne jednorodzinne, gara¿e na samocho-
dy o no�no�ci do 3,5 tony oraz obiekty ma³ej architek-
tury,

b) przeznaczania na cele lokalizowania budynków po-
wierzchni wiêkszej ni¿ 30% powierzchni dzia³ki budow-
lanej,
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c) sytuowania budynków wy¿szych ni¿:

- mieszkalnych - 12 m i wy¿szych ni¿ 2 kondygnacje
nadziemne,

- gara¿y - 6 m,

d) wydzielania dzia³ek budowlanych o powierzchni mniej-
szej ni¿:

- w zabudowie wolno stoj¹cej - 600 m2,

- w zabudowie bli�niaczej - 450 m2,

- w zabudowie szeregowej - 250 m2;

2) nakazuje siê:

a) przeznaczenie na cele powierzchni terenu biologicznie
czynnej nie mniej ni¿ 50% powierzchni dzia³ki budow-
lanej,

b) z zastrze¿eniem pkt 3 lit. b, stosowanie w budynkach
mieszkalnych dachów stromych dwu - lub wielospado-
wych o k¹cie nachylenia g³ównych po³aci dachowych
zawartym pomiêdzy 35o i 45o, a w gara¿ach - dachów
stromych dwu - lub wielospadowych o k¹cie nachyle-
nia g³ównych po³aci dachowych zawartym pomiêdzy
35o i 45o lub - w przypadku budynków o wysokosci do
3 m - dachów p³askich,

c) zapewnienie na dzia³ce budowlanej miejsc postojo-
wych w liczbie 2 miejsca na mieszkanie, w tym miejsca
w gara¿ach;

3) dopuszcza siê:

a) sytuowanie budynków mieszkalnych w zabudowie
wolno stoj¹cej, bli�niaczej lub szeregowej, a gara¿y -
jako wolno stoj¹cych, bli�niaczych lub dobudowanych
do bry³y budynku mieszkalnego,

b) uzupe³nianie przekrycia budynku, fragmentami o in-
nym nachyleniu po³aci dachowych, na powierzchni
jego rzutu nie wiêkszej ni¿ 30% powierzchni zabudowy,

c) lokalizowanie sieci i urz¹dzeñ infrastruktury technicz-
nej, w sposób niepowoduj¹cy kolizji z istniej¹c¹ i
planowan¹ zabudow¹,

d) wydzielanie w gara¿ach pomieszczeñ pomocniczych
na rowery i sprzêt ogrodowy,

e) wykonywanie w budynkach kondygnacji podziemnej,
wyniesionej powy¿ej poziomu terenu nie wiêcej ni¿ 0,7
m.

§21. Na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej i us³ugowej MN,U:

1) zakazuje siê:

a) lokalizowania obiektów budowlanych innych ni¿: bu-
dynki mieszkalne jednorodzinne, budynki mieszkalne z
lokalem u¿ytkowym, budynki us³ugowe o powierzchni
do 100 m2, gara¿e na samochody o no�no�ci do 3,5 t
oraz obiekty ma³ej architektury;

b) przeznaczania na cele lokalizowania budynków po-
wierzchni wiêkszej ni¿ 40% powierzchni dzia³ki budow-
lanej,
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c) sytuowania budynków wy¿szych ni¿:

- mieszkalnych i mieszkalnych z lokalem u¿ytkowym
- 12 m i wy¿szych ni¿ 3 kondygnacje nadziemne, z
wyj¹tkiem terenów 7.MN,U i 10.MN,U, na których
wysoko�æ sytuowanych budynków mieszkalnych i
mieszkalnych z lokalem u¿ytkowych nie mo¿e prze-
kraczaæ 12 m i 2 kondygnacji nadziemnych,

- us³ugowych i gara¿y - 6 m,

d) wydzielania dzia³ek budowlanych o powierzchni mniej-
szej ni¿:

- w zabudowie wolno stoj¹cej - 600 m2,

- w zabudowie bli�niaczej - 450 m2,

- w zabudowie szeregowej - 250 m2;

2) nakazuje siê:

a) przeznaczenie na cele powierzchni terenu biologicznie
czynnej nie mniej ni¿ 40% powierzchni dzia³ki budow-
lanej,

b) z zastrze¿eniem pkt 3 lit. c, stosowanie w budynkach
mieszkalnych i budynkach mieszkalnych z lokalami
u¿ytkowymi dachów stromych dwu - lub wielospado-
wych o k¹cie nachylenia g³ównych po³aci dachowych
zawartym pomiêdzy 35o i 45o, a w budynkach uslugo-
wych i gara¿ach - dachów stromych dwu - lub wielo-
spadowych o k¹cie nachylenia g³ównych po³aci dacho-
wych zawartym pomiêdzy 35o i 45o lub - w przypadku
budynków o wysokosci do 3 m - dachów p³askich,

c) zapewnienie na dzia³ce budowlanej miejsc postojo-
wych dla samochodów osobowych w liczbie nie mniej-
szej ni¿ 2 miejsca na mieszkanie, wliczaj¹c w to miejsca
w gara¿ach oraz 2 miejsca na ka¿dy lokal u¿ytkowy,

d) uwzglêdnienie w zagospodarowaniu terenów 10.MN,U
ustaleñ §31;

3) dopuszcza siê:

a) sytuowanie budynków mieszkalnych i mieszkalnych z
lokalem u¿ytkowym w zabudowie wolno stoj¹cej, bli�-
niaczej lub szeregowej, a budynków us³ugowych i
gara¿y - jako wolno stoj¹cych, bli�niaczych lub dobu-
dowanych do bry³y budynku mieszkalnego lub miesz-
kalnego z lokalem u¿ytkowym,

b) wydzielanie w parterach budynków mieszkalnych jed-
nego lokalu u¿ytkowego na cele nieuci¹¿liwej dzia³al-
no�ci us³ugowej i handlu o powierzchni u¿ytkowej nie
wiêkszej ni¿ 200 m2, ale nie wiêcej ni¿ 50% powierzchni
u¿ytkowej budynku,

c) uzupe³nianie przekrycia budynku, fragmentami o in-
nym nachyleniu po³aci dachowych, na powierzchni
jego rzutu nie wiêkszej ni¿ 30% powierzchni zabudowy,

d) lokalizowanie sieci i urz¹dzeñ infrastruktury technicz-
nej, w sposób niepowoduj¹cy kolizji z istniej¹c¹ i
planowan¹ zabudow¹,

e) wydzielanie w gara¿ach pomieszczeñ pomocniczych
na rowery i sprzêt ogrodowy,
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f) wykonywanie kondygnacji podziemnych, wyniesionych
powy¿ej poziomu terenu nie wiêcej ni¿ 0,7 m.

§22. Na terenach zieleni urz¹dzonej 12.ZP:

1) zakazuje siê:

a) lokalizowania obiektów budowlanych, z wyj¹tkiem,
utwardzonych ¿wirem nawierzchni spacerowych, obiek-
tów ma³ej architektury i sieci infrastruktury technicz-
nej,

b) przeznaczania na cele lokalizowania obiektów budow-
lanych powierzchni wiêkszej ni¿ 20% powierzchni dzia³ki
gruntu;

2) nakazuje siê przeznaczenie na cele powierzchni terenu
biologicznie czynnej nie mniej ni¿ 80% powierzchni dzia³ki
gruntu;

3) granice wydzielanych dzia³ek gruntu musz¹ pokrywaæ siê
z liniami rozgraniczaj¹cymi tereny.

§23. Na terenach elektroenergetyki 26.E:

1) zakazuje siê:

a) lokalizowania obiektów budowlanych innych ni¿ urz¹-
dzenia zwi¹zane z zaopatrzeniem w energiê elektryczn¹,
takich jak kontenerowe lub s³upowe stacje transforma-
torowe 15 kV/0,4 kV,

b) przeznaczania na cele zabudowy powierzchni wiêkszej
ni¿ 50% powierzchni dzia³ki budowlanej,

c) lokalizowania s³upów stanowi¹cych konstrukcjê stacji
transformatorowych wy¿szych ni¿ 10 m;

2) nakazuje siê przeznaczenie na cele powierzchni terenu
biologicznie czynnej nie mniej ni¿ 50% powierzchni dzia³ki
budowlanej;

3) dopuszcza siê, je¿eli tereny elektroenergetyki lub ich czê-
�ci oka¿¹ siê zbêdne z punktu widzenia dostawcy energii
elektrycznej, ich w³¹czenie do terenów przyleg³ych 3.MN,
i przeznaczenie na cele powiêkszenia dzia³ek zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej bez konieczno�ci dokony-
wania zmiany miejscowego planu, stosuj¹c zasady zago-
spodarowania i zabudowy okre�lone w §20, w tym nie-
przekraczaln¹ liniê zabudowy, stanowi¹ca przed³u¿enie
linii zabudowy na terenach 4.MN,U, usytuowan¹ w tej
samej odleg³o�ci od linii rozgraniczaj¹cej drogi znajduj¹-
cej siê poza granicami terenów objêtych miejscowym
planem - 6 m, zgodnie z rysunkiem miejscowego planu;

4) dzia³ki gruntu wydzielane na cele usytuowania stacji trans-
formatorowych nie mog¹ mieæ powierzchni mniejszej ni¿
30 m2.

§24. Na terenach placu 9.TP:

1) zakazuje siê:

a) lokalizowania obiektów budowlanych innych ni¿: jeden
budynek us³ugowo - handlowy, nawierzchnie s³u¿¹ce
komunikacji, sieci infrastruktury technicznej, miejsca
postojowe dla samochodów osobowych, w tym dla
lokali u¿ytkowych budynku usytuowanego na placu
oraz obiekty ma³ej architektury, w tym s³upy og³osze-
niowe i ogródki gastronomiczne,

b) przeznaczania na cele lokalizowania budynku po-
wierzchni wiêkszej ni¿ 400 m2,

c) sytuowania budynku wy¿szego ni¿ 10,5 m i wy¿szego
ni¿ 2 kondygnacje nadziemne,

d) wykonywania nawierzchni asfaltowych,

e) stosowania opraw o�wietleniowych innych ni¿ parko-
we;

2) nakazuje siê:

a) przeznaczenie na cele powierzchni terenu biologicznie
czynnej nie mniej ni¿ 20% powierzchni dzia³ki budow-
lanej,

b) z zastrze¿eniem pkt 3 lit. a, stosowanie w budynkach
dachów stromych dwu - lub wielospadowych o k¹cie
nachylenia g³ównych po³aci dachowych zawartym
pomiêdzy 35o i 45o,

c) zapewnienie na terenie, do którego inwestor posiada
tytu³ prawny, miejsc postojowych dla samochodów w
liczbie 2 miejsca na ka¿de 50 m2 powierzchni u¿ytko-
wej budynku us³ugowo - handlowego,

d) wydzielenie w budynku us³ugowo - handlowym lokalu
przeznaczonego na cele szaletu publicznego,

e) w przypadku budowy stacji transformatorowej na
potrzeby zasilania placu i obiektów budowlanych na
nim zlokalizowanych, usytuowanie jej jako wbudowa-
nej w budynek us³ugowo - handlowy;

3) dopuszcza siê:

a) uzupe³nianie przekrycia budynku, na powierzchni jego
rzutu nie wiêkszej ni¿ 30% powierzchni zabudowy,
fragmentami o innym nachyleniu po³aci dachowych,

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

c) wykonywanie kondygnacji podziemnych, wyniesionych
powy¿ej poziomu terenu nie wiêcej ni¿ 0,7 m.

§25. Na terenach drogi publicznej dojazdowej 15.KDD:

1) zakazuje siê lokalizowania obiektów budowlanych innych
ni¿ urz¹dzenia s³u¿¹ce komunikacji, sieci infrastruktury
technicznej oraz obiekty ma³ej architektury;

2) nakazuje siê przeznaczenie na cele powierzchni terenu
biologicznie czynnej nie mniej ni¿ 20% powierzchni dzia³ki
budowlanej;

3) ustala siê szeroko�æ drogi w liniach rozgraniczaj¹cych -
zmienn¹ od 14 m do 18 m, do odczytania z rysunku
miejscowego planu;

4) granice wydzielanych dzia³ek budowlanych musz¹ pokry-
waæ siê z liniami rozgraniczaj¹cymi tereny.

§26. Na terenach dróg wewnêtrznych KDW:

1) zakazuje siê lokalizowania obiektów budowlanych innych
ni¿ urz¹dzenia s³u¿¹ce komunikacji, sieci infrastruktury
technicznej oraz obiekty ma³ej architektury;
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2) nakazuje siê:

a) zagospodarowanie drogi 17.KDW na odcinku o szero-
ko�ci 15 m i drogi 23.KDW jako ulicy ruchu uspokojo-
nego w zabudowie mieszkaniowej z urz¹dzeniami
spowalniaj¹cymi ruch pojazdów, z nawierzchni¹ roz-
bieraln¹ i ma³¹ architektur¹,

b) projektowanie pasa drogowego drogi 23.KDW z
uwzglêdnieniem drogi bezpo�rednio do niej przylega-
j¹cej znajduj¹cej siê poza granicami planu, a stanowi¹-
cej tê sam¹ ulicê,

c) zastosowanie o�wietlenia parkowego na drodze
17.KDW na jej odcinku o szeroko�ci w liniach rozgra-
niczaj¹cych 15 m oraz drogach: 18.KDW, 21.KDW i
23.KDW;

3) ustala siê:

a) szeroko�ci w liniach rozgraniczaj¹cych dróg:

- drogi 17.KDW - 10 m i 15 m,

- drogi 23.KDW - 5 m,

- pozosta³ych dróg KDW - 10 m,

b) zakoñczenie dróg: 16.KDW, 24.KDW i 25.KDW placami
nawrotu o wymiarach do odczytania z rysunku miej-
scowego planu;

4) granice wydzielanych dzia³ek budowlanych musz¹ pokry-
waæ siê z liniami rozgraniczaj¹cymi tereny.

§27. 1. Na terenach dróg pieszych KX:

1) zakazuje siê lokalizowania obiektów budowlanych innych
ni¿ urz¹dzenia s³u¿¹ce komunikacji pieszej i rowerowej, w
tym nawierzchnie drogowe z elementów rozbieralnych,
sieci infrastruktury technicznej oraz obiekty ma³ej archi-
tektury;

2) nakazuje siê przeznaczenie na cele powierzchni terenu
biologicznie czynnej nie mniej ni¿ 10% powierzchni dzia³ki
budowlanej;

3) ustala siê szeroko�æ w liniach rozgraniczaj¹cych - 6 m;

4) dopuszcza siê urz¹dzanie zjazdów na dzia³ki budowlane
nie posiadaj¹ce dostêpu do dróg wewnêtrznych KDW;

5) granice wydzielanych dzia³ek budowlanych musz¹ siê
pokrywaæ z liniami rozgraniczaj¹cymi tereny.

Rozdzia³ VIII

Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub
obiektów podlegaj¹cych ochronie, ustalonych na podsta-
wie odrêbnych przepisów, w tym terenów górniczych, a
tak¿e nara¿onych na niebezpieczeñstwo powodzi oraz

zagro¿onych osuwaniem siê mas ziemnych

§28. Nie okre�la siê terenów lub obiektów podlegaj¹cych
ochronie na podstawie odrêbnych przepisów, wymagaj¹cych
ustalenia granic i sposobów zagospodarowania, w tym tere-

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

Rozdzia³ IX

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

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

§30. 1. Okre�lone w rozdziale 7 minimalne wielko�ci
dzia³ek budowlanych nie dotycz¹ wydzielania dzia³ek gruntu
na cele:

1) regulacji granic pomiêdzy nieruchomo�ciami;

2) powiêkszenia dzia³ki budowlanej;

3) lokalizowania infrastruktury technicznej;

4) dojazdów do dróg wewnêtrznych, stanowi¹cych obs³ugê
komunikacyjn¹ nie wiêcej ni¿ dwóch dzia³ek budowlanych
nie przylegaj¹cych bezpo�rednio do tych dróg.

2. Wydzielane dzia³ki budowlane, z wyj¹tkiem dzia³ek, o
których mowa w ust. 1 pkt 4, musz¹ bezpo�rednio przylegaæ
do dróg, których linie rozgraniczaj¹ce okre�lono w miejsco-
wym planie lub do dróg przylegaj¹cych do danego terenu
znajduj¹cych siê poza granicami obszaru objêtego miejsco-
wym planem.

Rozdzia³ X

Szczegó³owe warunki zagospodarowania terenów oraz
ograniczenia w ich u¿ytkowaniu, w tym zakaz zabudowy

§31. 1. Uwzglêdnia siê przebieg linii elektroenergetycz-
nej o napiêciu 220 kV relacji P¹tnów - Czerwonak.

2. Po obu stronach linii elektroenergetycznej wysokiego
napiêcia, o której mowa w ust. 1, wyznacza siê pas techno-
logiczny o szeroko�ci 70 m, licz¹c od osi linii po 35 m po obu
stronach, w którym:

1) zakazuje siê lokalizowania budynków i wiat;

2) lokalizacjê wszelkich innych ni¿ wymienione w pkt 1
obiektów budowlanych nale¿y uzgadniaæ z w³a�cicielem
linii;

3) nie nale¿y sadziæ ro�linno�ci wysokiej pod lini¹ i w odle-
g³o�ci od osi linii mniejszej ni¿ 16,5 m.

3. Granice pasa technologicznego, o którym mowa w ust.
2, okre�lono na rysunku miejscowego planu.

4. Dopuszcza siê, pod warunkiem niepowiêkszania okre-
�lonej w ust. 2 szeroko�ci pasa technologicznego:

1) budowê, po trasie linii 220 kV, nowej linii 400 kV, wzglêd-
nie nowej linii wielotorowej, wielonapiêciowej o napiêciu
nie wy¿szym ni¿ 400 kV;

Poz. 1942
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2) mo¿liwo�æ przebudowy elektroenergetycznych linii prze-
sy³owych pod warunkiem zachowania okre�lonych miej-
scowym planem parametrów.

5. Z zastrze¿eniem §32 wysoko�æ konstrukcji linii elektro-
energetycznych nie mo¿e przekraczaæ 80 m, a rozpiêto�æ jej
elementów poprzecznych - 25 m.

§32. Wszystkie nowe obiekty, tak¿e tymczasowe, o wyso-
ko�ci 50 m i wy¿sze, nale¿y ka¿dorazowo, w trakcie projekto-
wania zg³osiæ, jako potencjalne przeszkody lotnicze, w³a�ci-
wym organom wojskowym.

§33. W przypadku kolizji lokalizowanych obiektów bu-
dowlanych z sieci¹ melioracyjn¹, sieæ tê nale¿y przebudowaæ
na warunkach uzgodnionych z zarz¹dc¹ sieci.

Rozdzia³ XI

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów
komunikacji i infrastruktury technicznej

§34. 1. Urz¹dzenia s³u¿¹ce zaopatrzeniu lokalizowanych
budynków w media i odprowadzeniu �cieków nale¿y sytu-
owaæ na wskazanych dla nich terenach lub na innych tere-
nach, do których inwestor posiada tytu³ prawny.

2. Sieci infrastruktury technicznej nale¿y prowadziæ jako
sieci podziemne w liniach rozgraniczaj¹cych dróg, zachowu-
j¹c miêdzy nimi wynikaj¹ce z przepisów odrêbnych odleg³o�ci
lub na innych terenach, do których inwestor posiada tytu³
prawny.

3. Dopuszcza siê dokonywanie rozbudowy i budowy sieci
infrastruktury technicznej, w tym kablowanie i przek³adanie
sieci.

§35. Wodoci¹g nale¿y budowaæ w uk³adzie pier�cienio-
wym w powi¹zaniu z wodoci¹giem wybudowanym poza
obszarem objêtym granicami miejscowego planu, zasilaj¹c
go z istniej¹cych ujêæ wody, na warunkach okre�lonych przez
zarz¹dcê ujêæ wody i wodoci¹gu, do którego nast¹pi w³¹cze-
nie.

§36. Skanalizacji sanitarnej budowaæ nale¿y w uk³adzie
grawitacyjno - pompowym, a nastêpnie pod³¹czyæ do sieci
doprowadzaj¹cej �cieki do oczyszczalni �cieków.

§37. Sieci¹ kanalizacji deszczowej nale¿y obj¹æ drogi
wewnêtrzne KDW, a kana³y doprowadziæ do separatora i
osadnika �cieków w postaci wód opadowych i roztopowych.

§38. 1. Zaopatrzenie w gaz nast¹pi z rozdzielczej sieci
gazowej �redniego ci�nienia dn 90/63 PE na warunkach
okre�lonych w przepisach odrêbnych.

2. Szafki przeznaczone na kurek g³ówny i urz¹dzenia
pomiarowe nale¿y umieszczaæ w ogrodzeniach od strony

dróg lub w budynkach, a je¿eli ogrodzenia nie pobudowano
- w linii granicy dzia³ki od strony drogi wewnêtrznej lub drogi
pieszej wzglêdnie w pasie terenu pomiêdzy t¹ granic¹ a lini¹
zabudowy.

§39. 1. Zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ nast¹pi z
sieci niskiego napiêcia zasilanych ze stacji transformatoro-
wych.

2. Stacje transformatorowe zasiliæ nale¿y z sieci napo-
wietrznej 15 kV z linii Kostrzyn - Biskupice lub w inny sposób
okre�lony przez zarz¹dcê sieci.

3. Rozprowadzenie energii elektrycznej mo¿e nast¹piæ
wy³¹cznie poprzez sieæ kablow¹.

4. Przy³¹cza do budynków nale¿y umieszczaæ w ogrodze-
niach od strony dróg lub w budynkach, a je¿eli ogrodzenia nie
pobudowano - w linii granicy dzia³ki od strony drogi we-
wnêtrznej lub drogi pieszej wzglêdnie w pasie terenu pomiê-
dzy t¹ granic¹ a lini¹ zabudowy.

Rozdzia³ XII

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

§40. Nie okre�la siê terenów wymagaj¹cych ustalenia
sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urz¹-
dzania i u¿ytkowania.

Rozdzia³ XIII

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

niu i zagospodarowaniu przestrzennym

§41. Okre�la siê stawkê procentow¹ w wysoko�ci 5%.

Rozdzia³ XIV

Przepisy koñcowe

§42. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Gminy Kostrzyn.

§43. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielko-
polskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej Kostrzyn

(-) prof. Grzegorz Schoreder
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Za³¹cznik nr 2
do uchwa³y Nr XXVI/210/2009

ROZSTRZYGNIÊCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU

Poz. 1942

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 i
us³ugowej w Gwiazdowie - czê�æ D wy³o¿onego do publicz-
nego wgl¹du wraz z prognoz¹ oddzia³ywania na �rodowisko,
nie rozstrzyga o sposobie ich rozpatrzenia.

Za³¹cznik nr 3
do uchwa³y Nr XXVI/210/2009

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

NIA, 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
inwestycji 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 wyzna-
cza nowe tereny do zainwestowania, a tak¿e okre�la przebieg

nowych dróg i infrastruktury technicznej, powoduje powsta-
nie tego obowi¹zku na terenie objêtym planem. Gmina jed-
nak¿e, z uwagi na ograniczone �rodki bud¿etowe, obowi¹zki
te mo¿e roz³o¿yæ w czasie.

W zwi¹zku z uchwaleniem miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i
us³ugowej w Gwiazdowie - czê�æ D nie przewiduje siê reali-
zacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej s³u¿¹cych
zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkañców, które 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 pla-
nie 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.


