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§ 7. 1. Przedstawiciele poszczególnych instytu-
cji/jednostek zostają wskazani imiennie przez osoby 
kierujące instytucjami/jednostkami.  

2. Skład Zespołu zostanie ustalony zarządzeniem 
Wójta Gminy Lipinki Łuşyckie powołującym Zespół 
Interdyscyplinarny.  

3. Członkowie Zespołu powoływani są na czas 
nieokreślony.  

4. Wójt odwołuje członka Zespołu z pełnienia 
funkcji:  

1) na jego wniosek,  

2) na wniosek podmiotu, którego jest on przed-
stawicielem,  

3) w przypadku skazania prawomocnym wyro-
kiem za przestępstwo umyślne lub umyślne 
przestępstwo skarbowe,  

4) w przypadku uzasadnionego podejrzenia o na-
ruszenie zasad poufności danych i informacji 
uzyskanych w ramach działania w Zespole.  

5. W przypadku rezygnacji lub zgonu członka Ze-
społu, w miejsce zwolnione Wójt powołuje innego 
członka Zespołu z tej samej instytucji, po wskazaniu 
kandydatury przez organy podmiotów o których 
mowa § 5 ust. 8.  

§ 8. Zarządzenie Wójta o powołaniu Zespołu do-
ręcza się przełoşonym instytucji, o których mowa 
w § 5 ust. 8 oraz ogłasza się w Biuletynie Informacji 
Publicznej Urzędu Gminy Lipinki Łuşyckie.  

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Lipinki Łuşyckie.  

§ 10. Uchwała wchodzi w şycie po upływie  
14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Lubuskiego.  

 Przewodnicząca Rady  
Irena Lech 
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UCHWAŁA NR IV/29/11 

 RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ 

 

z dnia 10 lutego 2011r. 
 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Osiedla Drzewice 

oraz kompleksu Nr 2 Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Kostrzynie nad Odrą 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1  
i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samo-
rządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 
tekst jednolity ze zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy 
z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80,  
poz. 717 ze zm.), po stwierdzeniu zgodności z usta-
leniami „Studium uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego miasta Kostrzyn nad 
Odrą” przyjętego uchwałą Nr XLII/317/10 Rady Mia-
sta Kostrzyn nad Odrą z dnia 17 czerwca 2010r. 
uchwala się, co następuje: 

Rozdział I 

Ustalenia wstępne 

§ 1. 1. Zgodnie z uchwałą Nr XXV/197/08 Rady 
Miasta w Kostrzynie nad Odrą z dnia 6 listopada 
2008r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
zmiany miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego terenów dla potrzeb Kostrzyńsko-
Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Ko-
strzynie nad Odrą, uchwala się miejscowy plan za-
gospodarowania przestrzennego, zwany dalej „pla-
nem”. 

2. Plan obejmuje obszar o powierzchni ok. 
164,6ha. 

3. Przedmiotem planu są tereny zabudowy wraz 
z infrastrukturą techniczną niezbędną dla ich prawi-
dłowego funkcjonowania, a w szczególności zabu-
dowy produkcyjnej, zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej, zabudowy usługowej, zieleni urządzo-
nej z moşliwością lokalizacji zabudowy usługowej, 
a takşe tereny zieleni urządzonej, tereny lasów 
i tereny dróg. 

4. Granice planu przedstawione zostały na ry-
sunku planu w skali 1:1000 stanowiącym załącznik 
Nr 1 do niniejszej uchwały. 

5. Integralnymi częściami planu są następujące 
załączniki do uchwały: 

1) załącznik Nr 1 – rysunek planu w skali 1:1000, 

2) załącznik Nr 2 – wyrys ze Studium uwarunko-
wań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego miasta Kostrzyn nad Odrą, 

3) załącznik Nr 3 – rozstrzygnięcie o sposobie re-
alizacji inwestycji z zakresu infrastruktury tech-
nicznej, które naleşą do zadań własnych gminy, 
oraz o zasadach ich finansowania, 

4) załącznik Nr 4 – rozstrzygnięcie w sprawie roz-
patrzenia uwag złoşonych do wyłoşonego do 
publicznego wglądu projektu planu. 

6. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 
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1) „nieprzekraczalnej linii zabudowy” – naleşy 
przez to rozumieć linię regulacyjną, poza którą 
niedopuszczalne jest sytuowanie budynków 
oraz budowli naziemnych nie będących liniami 
przesyłowymi, sieciami uzbrojenia terenu oraz 
ciągami komunikacyjnymi, 

2) „obowiązującej linii zabudowy” – naleşy przez 
to rozumieć linię regulacyjną, wzdłuş której na-
leşy sytuować zewnętrzne ściany budynków 
oraz budowle naziemne nie będące liniami 
przesyłowymi, sieciami uzbrojenia terenu oraz 
ciągami komunikacyjnymi, 

3) „szczególnych wymaganiach architektonicz-
nych” – naleşy przez to rozumieć obowiązek 
ukształtowania budynków w sposób wyróşnia-
jący się oraz odznaczający się wysokim pozio-
mem estetycznym rozwiązań architektonicz-
nych. 

7. Nie zdefiniowane pojęcia naleşy rozumieć 
zgodnie z przepisami odrębnymi. 

Rozdział II 

Ustalenia ogólne 

§ 2. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształ-
towania ładu przestrzennego, podziału i łączenia 
nieruchomości, kształtowania przestrzeni publicz-
nych, a takşe tymczasowego zagospodarowania 
terenu. 

1. W zakresie zagospodarowania terenu i kształ-
towania zabudowy ustala się: 

1) zabudowę naleşy lokalizować zgodnie z liniami 
zabudowy określonymi na rysunku planu; linie 
zabudowy nie dotyczą obiektów małej architek-
tury, podziemnych części budynków, znajdują-
cych się całkowicie ponişej poziomu terenu, 
oraz elementów określonych w ustaleniach 
szczegółowych; w przypadku występowania na 
działce budowlanej więcej niş jednej obowiązu-
jącej linii zabudowy, zabudowę naleşy sytu-
ować przynajmniej wzdłuş jednej z nich, 

2) wymagania geometrii dachu zawarte w ustale-
niach szczegółowych nie dotyczą połaci da-
chowych nad lukarnami, wykuszami, tarasami 
oraz wejściami, 

3) zakaz stosowania ogrodzeń z betonowych ele-
mentów prefabrykowanych, 

4) zakaz lokalizacji reklam wolnostojących oraz 
banerów reklamowych, za wyjątkiem terenów 
KDL1, KDL2, KDL4, P, U oraz ZP/U, 

5) dopuszczenie budowy kondygnacji podziem-
nych. 

2. W zakresie łączenia i podziału nieruchomości 
ustala się: 

1) dopuszcza się łączenie i podział na działki,  
z uwzględnieniem parametrów zawartych  
w ustaleniach szczegółowych, 

2) nowy układ granic musi umoşliwiać obsługę 
kaşdej działki w zakresie infrastruktury tech-

nicznej oraz dostęp do drogi publicznej lub 
wewnętrznej, 

3) kąt nachylenia granic nowo wydzielonych dzia-
łek budowlanych w stosunku do osi bezpo-
średnio przylegającego pasa drogowego musi 
wynosić 90° (+/–15°) za wyjątkiem działek zloka-
lizowanych na terenach MN22, MN25 i MN27, 
dla których kąt wyznacza się w przedziale  
90° (+/–20°), 

4) dopuszcza się łączenie działek zlokalizowanych 
w granicach planu z sąsiednimi terenami o ana-
logicznym przeznaczeniu zlokalizowanymi poza 
granicami planu. 

3. W granicach planu wyznacza się następujące 
tereny przeznaczone do scalania i podziału nieru-
chomości: 

1) tereny zabudowy jednorodzinnej, wolnostoją-
cej oznaczone na rysunku planu symbolami 
MN8, MN9, MN11, MN12, MN13, MN15, MN17, 
MN20, MN21, MN22, MN23, MN24 i MN25, 

2) tereny zieleni urządzonej z moşliwością lokali-
zacji zabudowy usługowej oznaczone na rysun-
ku planu symbolami ZP/U2 i ZP/U3, 

3) tereny dróg wewnętrznych oznaczone na ry-
sunku planu symbolami KDW4, KDW5, KDW8, 
KDW9, KDW10, KDW11 i KDW12, 

4) teren ciągu pieszo-rowerowego oznaczony na 
rysunku planu symbolem KP5, 

5) teren infrastruktury elektroenergetycznej ozna-
czony na rysunku planu symbolem E3. 

4. Ustala się şe terenami stanowiącymi prze-
strzenie publiczne są drogi publiczne oraz tereny 
ogólnodostępnej zieleni urządzonej. 

5. Nie określa się zasad tymczasowego zago-
spodarowania terenu. 

§ 3. Ustalenia dotyczące zasad ochrony środowi-
ska i przyrody. 

1. Naleşy zastosować rozwiązania techniczne 
wykluczające moşliwość przedostania się zanie-
czyszczeń do podłoşa gruntowego oraz wód po-
wierzchniowych i podziemnych, a takşe uwzględnić 
wysoki poziom zalegania wód podziemnych. 

2. Dopuszcza się zachowanie, likwidację lub 
przebudowę systemu rowów melioracyjnych ozna-
czonych na rysunku planu. 

3. Dopuszcza się lokalizację ogrodzeń i innych 
barier, uniemoşliwiających przejazd, w odległości 
mniejszej niş 4 m od rowów melioracyjnych ozna-
czonych na rysunku planu, po uzgodnieniu z ich 
zarządcą. 

4. Poziom uciąşliwości inwestycji musi spełniać 
wymagania wynikające z przepisów odrębnych. 

5. Na kaşdej działce budowlanej naleşy zapewnić 
miejsce do czasowego gromadzenia odpadów by-
towych. 
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§ 4. Ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzic-
twa kulturowego i zabytków. 

1. Osoba prowadząca prace budowlane i ziemne 
w razie ujawnienia przedmiotu, który posiada cechy 
zabytku, obiektów nieruchomych i nawarstwień 
kulturowych podlegających ochronie obowiązana 
jest niezwłocznie zawiadomić o tym właściwego 
wojewódzkiego konserwatora zabytków oraz Burmi-
strza Miasta Kostrzyn nad Odrą. Jednocześnie obo-
wiązana jest zabezpieczyć odkryty przedmiot, obiek-
ty nieruchome i nawarstwienia kulturowe i wstrzy-
mać wszelkie roboty mogące je uszkodzić lub znisz-
czyć, do czasu wydania przez wojewódzkiego kon-
serwatora zabytków odpowiednich zarządzeń. 

2. Wszelkie prace realizowane w granicach ozna-
czonego na rysunku planu stanowiska archeologicz-
nego wymagają, przed ich podjęciem, wykonania 
archeologicznych badań ratunkowych oraz uzgod-
nienia ze strony wojewódzkiego konserwatora za-
bytków zgodnie z przepisami odrębnymi. 

§ 5. Zasady realizacji planu wynikające z przepi-
sów odrębnych. 

1. Ustala się obowiązek ustanowienia alterna-
tywnego systemu zaopatrzenia w wodę, na wypa-
dek awarii zasilania systemu sieci magistralnych. 

2. Ustala się obowiązek włączenia terenu objęte-
go planem w system wykrywania i alarmowania 
oraz system wczesnego ostrzegania o zagroşeniach. 

3. Ustala się obowiązek oznakowania przeszkód 
lotniczych oraz zgłaszania ich właściwym organom 
nadzoru nad lotnictwem cywilnym i wojskowym. 

4. Zabudowę i zagospodarowanie terenu naleşy 
realizować zgodnie z przepisami odrębnymi, chyba 
şe plan ustala inaczej. 

§ 6. Ustalenia dotyczące układu komunikacyjne-
go. 

1. Ustala się utrzymanie powiązań komunikacyj-
nych terenu objętego planem z zewnętrznym ukła-
dem dróg publicznych i wewnętrznych. 

2. W granicach dróg publicznych i wewnętrz-
nych, dopuszcza się lokalizację jezdni, ścieşek rowe-
rowych, chodników, przyulicznych pasów postojo-
wych, zatok parkingowych dla samochodów, zieleni 
przyulicznej i izolacyjnej, sieci i urządzeń technicz-
nego uzbrojenia terenu, urządzeń organizacji ruchu, 
oświetlenia oraz pozostałych elementów wyposaşe-
nia ulic. 

3. Na kaşdej z działek naleşy zapewnić odpo-
wiednią, ze względu na funkcję i wielkość obiektów, 
ilość miejsc postojowych, jednak nie mniejszą niş: 

1) 2 miejsca postojowe dla samochodu osobowe-
go na 1 budynek mieszkalny w zabudowie jed-
norodzinnej, 

2) 1 miejsce postojowe dla samochodu osobowe-
go na kaşde 30m2 powierzchni uşytkowej bu-
dynków usługowych, 

3) 1 miejsce postojowe na 3 zatrudnionych dla te-
renów zabudowy produkcyjnej. 

4. Teren ZP1 stanowi rezerwę terenową dla pla-
nowanej północnej obwodnicy miasta. 

§ 7. Ustalenia dotyczące infrastruktury technicz-
nej. 

1. Dopuszcza się utrzymanie, rozbudowę, prze-
budowę oraz likwidację istniejącej infrastruktury 
technicznej. 

2. Dopuszcza się lokalizację infrastruktury tech-
nicznej w terenach ciągów komunikacyjnych, tj. 
dróg publicznych, dróg wewnętrznych oraz ciągów 
pieszo-rowerowych. 

3. Ustalenia w zakresie zaopatrzenia w wodę pit-
ną: 

1) ustala się zaopatrzenie w wodę pitną z sieci 
wodociągowej zlokalizowanej poza granicami 
planu i dalej w terenach ciągów komunikacyj-
nych na warunkach ustalonych przez zarządcę 
sieci, 

2) dopuszcza się budowę i korzystanie ze studni 
do chwili oddania do uşytku sieci wodociągo-
wej lub w przypadku wykorzystania moşliwości 
dostarczania wody siecią wodociągową. 

4. Ustalenia w zakresie zaopatrzenia w wodę do 
celów przeciwpoşarowych: 

1) ustala się budowę zbiorników przeciwpoşaro-
wych dla terenów produkcyjnych na kaşdym 
z terenów własnych inwestorów, 

2) dopuszcza się zaopatrzenie w wodę do celów 
przeciwpoşarowych z sieci wodociągowej  
za pośrednictwem hydrantów przeciwpoşaro-
wych. 

5. Ustalenia w zakresie odprowadzania ścieków 
sanitarnych: 

1) ustala się odprowadzenie ścieków sanitarnych 
w układzie grawitacyjno-ciśnieniowym do sieci 
kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w terenach 
ciągów komunikacyjnych, a dalej do sieci zloka-
lizowanej poza obszarem planu oraz docelowo 
do oczyszczalni ścieków, na warunkach ustalo-
nych przez zarządcę sieci, 

2) do chwili oddania do uşytku sieci kanalizacji 
sanitarnej dopuszcza się odprowadzanie ście-
ków sanitarnych do szczelnych zbiorników bez-
odpływowych, 

3) ustala się lokalizację przepompowni ścieków 
sanitarnych w terenach ciągów komunikacyj-
nych oraz w terenach zabudowy produkcyjnej. 

6. Ustalenia w zakresie odprowadzania wód 
deszczowych i roztopowych: 

1) ustala się odprowadzenie wód deszczowych 
i roztopowych w układzie grawitacyjno – ci-
śnieniowym do sieci kanalizacji deszczowej zlo-
kalizowanej w terenach ciągów komunikacyj-
nych, a dalej do sieci zlokalizowanej poza ob-
szarem planu oraz docelowo do oczyszczalni 
ścieków, 
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2) dopuszcza się odprowadzanie wód deszczo-
wych i roztopowych poprzez układy podczysz-
czające do rowów melioracyjnych, po uzgod-
nieniu z ich zarządcą, 

3) dopuszcza się budowę zbiorników retencyj-
nych, spełniających jednocześnie funkcję zbior-
ników przeciwpoşarowych na terenach funkcji 
produkcyjnych, 

4) ustala się lokalizację przepompowni wód desz-
czowych i roztopowych w terenach ciągów ko-
munikacyjnych oraz w terenach zabudowy pro-
dukcyjnej. 

7. Ustalenia w zakresie zaopatrzenia w gaz: 

1) ustala się zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej 
zlokalizowanej poza granicami planu i dalej 
w terenach ciągów komunikacyjnych na wa-
runkach ustalonych przez zarządcę sieci, 

2) ustala się przebieg tranzytowego gazociągu 
wysokiego ciśnienia DN200 w terenach KDL1, 
KDL2 i ZP1, dla którego ustala się strefę kontro-
lowaną o szerokości 3m na kaşdą stronę od osi 
gazociągu. 

8. Ustalenia w zakresie zaopatrzenia w energię 
elektryczną: 

1) ustala się zaopatrzenie w energię elektryczną 
z sieci elektroenergetycznej zasilanej ze stacji 
transformatorowych zlokalizowanych poza 
granicami planu, a takşe z sieci elektroenerge-
tycznej zasilanej ze stacji transformatorowych 
zlokalizowanych na terenach E1, E2 i E3, 

2) dopuszcza się lokalizację dodatkowych stacji 
transformatorowych 15/0,4kV oraz 110/15kV na 
terenach zabudowy produkcyjnej po uzgodnie-
niu z zarządcą sieci, 

3) dopuszcza się lokalizację kablowych szaf roz-
dzielczych w kaşdym terenie, 

4) ustala się przebieg linii elektroenergetycznych 
średniego i niskiego napięcia w terenach cią-
gów komunikacyjnych, 

5) nakazuje się projektować nowe linie elektro-
energetyczne średniego i niskiego napięcia jako 
linie kablowe, 

6) dopuszcza się skablowanie istniejących napo-
wietrznych linii elektroenergetycznych, 

7) dopuszcza się lokalizację kablowej lub napo-
wietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego 
napięcia na terenach ZP2 i P. 

9. Ustalenia w zakresie zaopatrzenia w energię 
cieplną: 

1) ustala się zaopatrzenie w energię cieplną z in-
dywidualnych kotłowni i ŝródeł alternatywnych 
zlokalizowanych na terenie własnej działki lub 
z sieci ciepłowniczej zlokalizowanej w przyle-
głych terenach ciągów komunikacyjnych, 

2) dopuszcza się wszystkie ŝródła energii cieplnej 
z ukierunkowaniem na mniej uciąşliwe dla śro-
dowiska. 

10. Ustalenia w zakresie telekomunikacji: 

1) ustala się zaopatrzenie w usługi telekomunika-
cyjne z sieci telekomunikacyjnej lub z innych 
ŝródeł, 

2) dopuszcza się lokalizację sieci teletechnicznych 
w terenach ciągów komunikacyjnych, 

3) dopuszcza się lokalizowanie obiektów teleko-
munikacyjnych o maksymalnej wysokości 99m 
na terenach P, ZP1 i ZP2, a na pozostałych te-
renach o maksymalnej wysokości określonej 
dla zabudowy w ustaleniach szczegółowych. 

11. Zakazuje się lokalizacji siłowni wiatrowych. 

Rozdział III 

Ustalenia szczegółowe 

§ 8. 1. Wyznacza się teren zabudowy produkcyj-
nej oznaczony na rysunku planu symbolem P 
z przeznaczeniem pod zakłady produkcyjne, bazy 
transportowe, bazy budowlane, składy i magazyny. 

2. Ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu 
i form zabudowy: 

1) powierzchnia zabudowy i zainwestowania – 
maksymalnie 80% powierzchni działki, w tym 
ciągi komunikacji wewnętrznej, parkingi i infra-
struktura techniczna, 

2) powierzchnia biologicznie czynna – minimalnie 
20% powierzchni działki, 

3) linie zabudowy według rysunku planu, 

4) geometria dachu – dachy o kącie nachylenia 
połaci do 30°, 

5) wysokość zabudowy: 

 do 25m dla budynków, 

 do 35m dla budowli, 

 do 99m dla budowli, będących wolnosto-
jącymi masztami antenowymi lub komi-
nami będącymi częścią budowlaną kotłów 
lub pieców przemysłowych, 

6) dopuszcza się lokalizację reklam o powierzchni 
maksymalnej 12m2. 

3. Ustalenia dotyczące komunikacji i infrastruk-
tury technicznej: 

1) obsługa komunikacyjna z drogi KDL1 lub KDL2, 
bezpośrednio lub za pośrednictwem dróg we-
wnętrznych, 

2) zaopatrzenie w wodę zgodnie z § 7 ust. 3 i 4, 

3) odprowadzenie ścieków sanitarnych zgodnie 
z § 7 ust. 5, 

4) odprowadzenie wód deszczowych i roztopo-
wych zgodnie z § 7 ust. 6, 

5) zaopatrzenie w gaz zgodnie z § 7. ust. 7, 

6) zaopatrzenie w energię elektryczną zgodnie  
z § 7 ust. 8, 
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7) zaopatrzenie w energię cieplną zgodnie z § 7 
ust. 9, 

8) zaopatrzenie w usługi telekomunikacyjne zgod-
nie z § 7 ust. 10, 

9) dopuszcza się lokalizację obiektów infrastruktu-
ry technicznej. 

4. Ustalenia dotyczące łączenia i podziału nieru-
chomości: 

1) dopuszcza się łączenie i podział na działki  
o powierzchni minimalnej 10000m2, 

2) minimalna szerokość frontu nowo wydzielo-
nych działek wynosi 30m, 

3) dopuszcza się łączenie i podział na działki o pa-
rametrach innych niş podane w pkt. 1) i 2) na 
potrzeby dróg wewnętrznych oraz obiektów in-
frastruktury technicznej. 

§ 9. 1. Wyznacza się tereny zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej, wolnostojącej, oznaczone na 
rysunku planu symbolami MN1, MN2, MN3, MN4, 
MN5, MN6, MN7, MN8, MN9, MN10, MN11, MN12, 
MN13, MN14, MN15, MN16, MN17 i MN18. 

2. Ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu 
i form zabudowy: 

1) powierzchnia zabudowy – maksymalnie 20% 
powierzchni działki, 

2) powierzchnia biologicznie czynna – minimalnie 
60% powierzchni działki, 

3) linie zabudowy według rysunku planu; elemen-
ty takie jak okapy, gzymsy, balkony, galerie, 
werandy, tarasy lub schody zewnętrzne, mogą 
być wysunięte poza linię zabudowy nie więcej 
niş 1,2m, pod warunkiem zachowania odległo-
ści od granicy działki sąsiedniej wyznaczonej 
przepisami odrębnymi, 

4) wysokość zabudowy – do 2 kondygnacji nad-
ziemnych, maksymalnie do 9m, 

5) geometria i pokrycie dachu – dach dwuspado-
wy o kącie pochylenia połaci dachowych  
w przedziale od 35° do 45°, kryty materiałem 
w kolorze czerwonym, brązowym lub odcie-
niach szarości, 

6) ogrodzenie działki – aşurowe z prześwitem na 
powierzchni minimalnie 60% w rzucie prosto-
padłym i maksymalnej wysokości 1,8m, 

7) w granicach kaşdej działki w odległości nie 
mniejszej niş 20m od jej frontu dopuszcza się 
lokalizację nie więcej niş 1 wolnostojącego bu-
dynku garaşowego lub gospodarczego lub ga-
raşowo-gospodarczego o maksymalnej wyso-
kości 5m i kącie nachylenia połaci dachowych 
w przedziale od 20° do 45° oraz pokryciu dachu 
materiałem w kolorze toşsamym jak w przy-
padku budynku mieszkalnego; zakazuje się 
zmiany sposobu uşytkowania na funkcję miesz-
kaniową. 

3. Ustalenia dotyczące łączenia i podziału nieru-
chomości: 

1) dopuszcza się łączenie i podział na działki 
o powierzchni minimalnej 1000m2, 

2) minimalna szerokość frontu nowo wydzielo-
nych działek wynosi 24m za wyjątkiem terenów 
MN5 i MN15, gdzie szerokość ta wynosi odpo-
wiednio 22 i 23m, 

3) minimalne szerokości frontu nowo wydziela-
nych działek określone w pkt. 2) nie dotyczą 
działek naroşnych połoşonych przy skrzyşowa-
niach dróg, działek połoşonych na łukach 
i zakrętach dróg oraz działek przyległych do 
miejsc słuşących do zawracania zlokalizowa-
nych na zakończeniach ślepych dróg we-
wnętrznych. 

4. Ustalenia dotyczące komunikacji i infrastruk-
tury technicznej: 

1) obsługa komunikacyjna z przyległych dróg pu-
blicznych lub wewnętrznych, 

2) zaopatrzenie w wodę zgodnie z § 7 ust. 3 i 4, 

3) odprowadzenie ścieków sanitarnych zgodnie 
z § 7 ust. 5, 

4) odprowadzenie wód deszczowych i roztopo-
wych zgodnie z § 7 ust. 6; dopuszcza się od-
prowadzanie wód deszczowych i roztopowych 
do gruntu, 

5) zaopatrzenie w gaz zgodnie z § 7 ust. 7, 

6) zaopatrzenie w energię elektryczną zgodnie  
z § 7 ust. 8, 

7) zaopatrzenie w energię cieplną zgodnie z § 7 
ust. 9, 

8) zaopatrzenie w usługi telekomunikacyjne zgod-
nie z § 7 ust. 10. 

§ 10. 1. Wyznacza się tereny zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej, wolnostojącej, oznaczone na 
rysunku planu symbolami MN19, MN20, MN21, 
MN22, MN23, MN24, MN25, MN26, MN27, MN28 
i MN29. 

2. Ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu 
i form zabudowy: 

1) powierzchnia zabudowy – maksymalnie 20% 
powierzchni działki, 

2) powierzchnia biologicznie czynna – minimalnie 
60% powierzchni działki, 

3) linie zabudowy według rysunku planu; elemen-
ty takie jak okapy, gzymsy, balkony, galerie, 
werandy, tarasy lub schody zewnętrzne, mogą 
być wysunięte poza linię zabudowy nie więcej 
niş 1,2m, pod warunkiem zachowania odległo-
ści od granicy działki sąsiedniej wyznaczonej 
przepisami odrębnymi, 

4) wysokość zabudowy – do 2 kondygnacji nad-
ziemnych, maksymalnie do 9m, 

5) geometria i pokrycie dachu – dach dwuspado-
wy lub wielospadowy o kącie pochylenia połaci 
dachowych w przedziale od 30° do 45°, kryty 
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materiałem w kolorze czerwonym, brązowym 
lub odcieniach szarości, 

6) ogrodzenie działki – aşurowe z prześwitem na 
powierzchni minimalnie 60% w rzucie prosto-
padłym i maksymalnej wysokości 1,8m. 

7) w granicach kaşdej działki w odległości nie 
mniejszej niş 25m od jej frontu dopuszcza się 
lokalizację nie więcej niş 1 wolnostojącego bu-
dynku garaşowego lub gospodarczego lub ga-
raşowo-gospodarczego o maksymalnej wyso-
kości 5m i kącie nachylenia połaci dachowych 
w przedziale od 20° do 45° oraz pokryciu dachu 
materiałem w kolorze toşsamym jak w przy-
padku budynku mieszkalnego; zakazuje się 
zmiany sposobu uşytkowania na funkcję miesz-
kaniową. 

3. Ustalenia dotyczące łączenia i podziału nieru-
chomości: 

1) dopuszcza się łączenie i podział na działki  
o powierzchni minimalnej 1200m2, 

2) minimalna szerokość frontu nowo wydzielo-
nych działek wynosi 30m, 

3) minimalne szerokości frontu nowo wydziela-
nych działek określone w pkt. 2) nie dotyczą 
działek naroşnych połoşonych przy skrzyşowa-
niach dróg, działek połoşonych na łukach 
i zakrętach dróg oraz działek przyległych do 
miejsc słuşących do zawracania zlokalizowa-
nych na zakończeniach ślepych dróg we-
wnętrznych. 

4. Ustalenia dotyczące komunikacji i infrastruk-
tury technicznej: 

1) obsługa komunikacyjna z przyległych dróg pu-
blicznych lub wewnętrznych, za wyjątkiem dro-
gi KDL4, 

2) zaopatrzenie w wodę zgodnie z § 7 ust. 3 i 4, 

3) odprowadzenie ścieków sanitarnych zgodnie 
z § 7 ust. 5, 

4) odprowadzenie wód deszczowych i roztopo-
wych zgodnie z § 7 ust. 6; dopuszcza się od-
prowadzanie wód deszczowych i roztopowych 
do gruntu, 

5) zaopatrzenie w gaz zgodnie z § 7 ust. 7, 

6) zaopatrzenie w energię elektryczną zgodnie  
z § 7 ust. 8, 

7) zaopatrzenie w energię cieplną zgodnie z § 7 
ust. 9, 

8) zaopatrzenie w usługi telekomunikacyjne zgod-
nie z § 7 ust. 10. 

§ 11. 1. Wyznacza się tereny zabudowy usługo-
wej oznaczone na rysunku planu symbolami U1, U2, 
U3, U4 i U5. 

2. Ustalenia dotyczące przeznaczenia terenu: 

1) dopuszcza się zabudowę usługową w zakresie 
oświaty, ochrony zdrowia, kultury, kultu religij-
nego, hotelarstwa, gastronomii, sportu i rekre-

acji, obsługi finansowej, doradztwa i badań na-
ukowych, 

2) dopuszcza się zabudowę usługową w zakresie 
handlu w lokalach o maksymalnej powierzchni 
uşytkowej 200m2, 

3) dopuszcza się lokalizację budynków lub lokali 
mieszkaniowych towarzyszących zabudowie 
usługowej, słuşących właścicielom lub admini-
stratorom obiektów usługowych. 

3. Ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu 
i form zabudowy: 

1) dopuszcza się zabudowę na granicy działki są-
siedniej naleşącej do tego samego terenu U, po 
uzgodnieniu z jej właścicielem lub zarządcą, 

2) powierzchnia zabudowy – maksymalnie 30% 
powierzchni działki, 

3) powierzchnia biologicznie czynna – minimalnie 
40% powierzchni działki, 

4) linie zabudowy według rysunku planu; elemen-
ty takie jak okapy, gzymsy, balkony, galerie, 
werandy, tarasy lub schody zewnętrzne, mogą 
być wysunięte poza linię zabudowy nie więcej 
niş 1,2m, pod warunkiem zachowania odległo-
ści od granicy działki sąsiedniej wyznaczonej 
przepisami odrębnymi, 

5) wysokość zabudowy – do 2 kondygnacji nad-
ziemnych, maksymalnie do 9m oraz do 15m dla 
terenu U5, pod warunkiem spełnienia szcze-
gólnych wymagań architektonicznych, 

6) geometria i pokrycie dachu – dach dwuspado-
wy lub wielospadowy o pochyleniu połaci da-
chowych, w przedziale od 30° do 45°, kryty ma-
teriałem w kolorze czerwonym, brązowym lub 
odcieniach szarości, 

7) ogrodzenie działki – aşurowe z prześwitem na 
powierzchni minimalnie 60% w rzucie prosto-
padłym i maksymalnej wysokości 1,8m, 

8) w granicach kaşdej działki w odległości nie 
mniejszej niş 20m od jej frontu dopuszcza się 
lokalizację nie więcej niş 1 wolnostojącego bu-
dynku garaşowego lub gospodarczego lub ga-
raşowo-gospodarczego o maksymalnej wyso-
kości 5m i kącie nachylenia połaci dachowych 
w przedziale od 20° do 45° oraz pokryciu dachu 
materiałem w kolorze toşsamym jak w przy-
padku budynku mieszkalnego, za wyjątkiem te-
renu U5, dla którego zakazuje się lokalizacji 
wolnostojących budynków gospodarczych i ga-
raşowych; zakazuje się zmiany sposobu uşyt-
kowania na funkcję mieszkaniową, 

9) dopuszcza się lokalizację reklam o powierzchni 
maksymalnej 6m2. 

4. Ustalenia dotyczące łączenia i podziału nieru-
chomości: 

1) dopuszcza się łączenie i podział na działki 
o powierzchni minimalnej 1200m2, 
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2) minimalna szerokość frontu nowo wydzielo-
nych działek wynosi 35m dla terenów U1 i U3, 
oraz 24m dla terenów U2, U4 i U5. 

5. Ustalenia dotyczące komunikacji i infrastruk-
tury technicznej: 

1) obsługa komunikacyjna z przyległych dróg pu-
blicznych lub wewnętrznych, 

2) zaopatrzenie w wodę zgodnie z § 7 ust. 3 i 4, 

3) odprowadzenie ścieków sanitarnych zgodnie 
z § 7 ust. 5, 

4) odprowadzenie wód deszczowych i roztopo-
wych zgodnie z § 7 ust. 6; dopuszcza się od-
prowadzanie wód deszczowych i roztopowych 
do gruntu, 

5) zaopatrzenie w gaz zgodnie z § 7 ust. 7, 

6) zaopatrzenie w energię elektryczną zgodnie  
z § 7 ust. 8, 

7) zaopatrzenie w energię cieplną zgodnie z § 7 
ust. 9, 

8) zaopatrzenie w usługi telekomunikacyjne zgod-
nie z § 7 ust. 10. 

§ 12. 1. Wyznacza się tereny zieleni urządzonej 
z moşliwością lokalizacji zabudowy usługowej, 
oznaczone na rysunku planu symbolami ZP/U1, 
ZP/U2 i ZP/U3. 

2. Ustalenia dotyczące przeznaczenia terenu: 

1) dopuszcza się lokalizację zieleni urządzonej, 

2) dopuszcza się zabudowę usługową w zakresie 
sportu i rekreacji, oświaty, ochrony zdrowia, 
hotelarstwa, gastronomii, obsługi finansowej, 
doradztwa i badań naukowych, 

3) dopuszcza się zabudowę usługową w zakresie 
handlu w lokalach o maksymalnej powierzchni 
uşytkowej 200m2, 

4) dopuszcza się lokalizację funkcji jednorodnych 
lub mieszanych. 

3. Ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu 
i form zabudowy: 

1) dopuszcza się zabudowę na granicy działki są-
siedniej naleşącej do tego samego terenu ZP/U, 
po uzgodnieniu z jej właścicielem lub zarządcą, 

2) powierzchnia zabudowy – maksymalnie 20% 
powierzchni działki, 

3) powierzchnia biologicznie czynna – minimalnie 
60% powierzchni działki, 

4) linie zabudowy według rysunku planu; elemen-
ty takie jak okapy, gzymsy, balkony, galerie, 
werandy, tarasy lub schody zewnętrzne, mogą 
być wysunięte poza linię zabudowy nie więcej 
niş 1,2m, pod warunkiem zachowania odległo-
ści od granicy działki sąsiedniej wyznaczonej 
przepisami odrębnymi, 

5) wysokość zabudowy – do 2 kondygnacji nad-
ziemnych, maksymalnie do 9m, 

6) geometria i pokrycie dachu – dach dwuspado-
wy lub wielospadowy o pochyleniu połaci da-
chowych, w przedziale od 30° do 45°, kryty ma-
teriałem w kolorze czerwonym, brązowym lub 
odcieniach szarości, 

7) zakazuje się wprowadzania wszelkich ogrodzeń 
w granicach terenu, 

8) zakazuje się lokalizacji wolnostojących budyn-
ków gospodarczych i garaşowych, 

9) dopuszcza się lokalizację reklam o powierzchni 
maksymalnej 6m2 wyłącznie w przypadku loka-
lizacji zabudowy usługowej. 

4. Ustalenia dotyczące łączenia i podziału nieru-
chomości: 

1) dopuszcza się łączenie i podział na działki 
o powierzchni minimalnej 1000m2, 

2) minimalna szerokość frontu nowo wydzielo-
nych działek wynosi 25m. 

5. Ustalenia dotyczące komunikacji i infrastruk-
tury technicznej: 

1) obsługa komunikacyjna z przyległych dróg pu-
blicznych lub wewnętrznych, 

2) zaopatrzenie w wodę zgodnie z § 7 ust. 3 i 4, 

3) odprowadzenie ścieków sanitarnych zgodnie 
z § 7 ust. 5, 

4) odprowadzenie wód deszczowych i roztopo-
wych zgodnie z § 7 ust. 6; dopuszcza się od-
prowadzanie wód deszczowych i roztopowych 
do gruntu, 

5) zaopatrzenie w gaz zgodnie z § 7 ust. 7, 

6) zaopatrzenie w energię elektryczną zgodnie  
z § 7 ust. 8, 

7) zaopatrzenie w energię cieplną zgodnie z § 7 
ust. 9, 

8) zaopatrzenie w usługi telekomunikacyjne zgod-
nie z § 7 ust. 10. 

§ 13. Wyznacza się tereny zieleni urządzonej, 
oznaczone na rysunku planu symbolami ZP1 i ZP2, 
dla których ustala się: 

1) zakaz wprowadzania zabudowy za wyjątkiem 
obiektów małej architektury związanych z funk-
cją terenu, 

2) powierzchnia biologicznie czynna – minimum 
80% powierzchni w granicach terenu, 

3) dopuszczenie łączenia i podziału na działki 
o dowolnej powierzchni, 

4) obsługa komunikacyjna z przyległych dróg pu-
blicznych lub wewnętrznych, 

5) dopuszczenie prowadzenia nieutwardzonych 
ciągów pieszych i ścieşek rowerowych, 

6) dopuszczenie lokalizacji obiektów infrastruktury 
technicznej. 
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§ 14. Wyznacza się tereny lasów oznaczone na 
rysunku planu symbolami ZL1 i ZL2, dla których 
ustala się: 

1) zakaz wprowadzania zabudowy za wyjątkiem 
obiektów małej architektury związanych z funk-
cją terenu, 

2) zakaz wprowadzania wszelkich ogrodzeń  
w granicach terenu, 

3) zakaz podziału terenu, 

4) obsługa komunikacyjna z przyległych dróg pu-
blicznych lub wewnętrznych, 

5) dopuszczenie prowadzenia nieutwardzonych 
ciągów pieszych i ścieşek rowerowych, 

6) dopuszczenie prowadzenia podziemnej infra-
struktury technicznej. 

§ 15. Wyznacza się tereny infrastruktury elektro-
energetycznej, oznaczone na rysunku planu symbo-
lami E1, E2 i E3, dla których ustala się: 

1) dopuszczenie łączenia i podziału na działki 
o dowolnej powierzchni, 

2) powierzchnia zabudowy – do 100% powierzch-
ni w granicach wyznaczonych liniami zabudo-
wy, 

3) linie zabudowy według rysunku planu, 

4) dopuszczenie zabudowy na granicy działki 
w granicach wyznaczonych liniami zabudowy, 

5) wysokość zabudowy – maksymalnie 5m, 

6) dach dwuspadowy o kącie nachylenia połaci od 
30 do 45°, 

7) obsługa komunikacyjna z przyległych dróg pu-
blicznych lub wewnętrznych, 

8) odprowadzanie wód deszczowych i roztopo-
wych do gruntu. 

§ 16. Wyznacza się tereny dróg publicznych, lo-
kalnych, oznaczone na rysunku planu symbolami 
KDL1, KDL2, KDL3 oraz KDL4, dla których ustala się: 

1) dopuszczenie łączenia i podziału na działki 
o dowolnej powierzchni, 

2) szerokość w liniach rozgraniczających według 
rysunku planu, 

3) szerokość jezdni o nawierzchni twardej – mini-
malnie 7m, 

4) obowiązek wprowadzenia chodników jedno-
stronnie lub dwustronnie, 

5) obowiązek wprowadzenia zieleni towarzyszą-
cej, 

6) odprowadzanie wód deszczowych i roztopo-
wych grawitacyjnie i/lub ciśnieniowo do sieci 
kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w tere-
nach, 

7) dopuszczenie lokalizacji obiektów infrastruktury 
technicznej po uzgodnieniu z zarządcą drogi, 

8) dopuszczenie lokalizacji reklam o powierzchni 
maksymalnej 12m2, za wyjątkiem terenu KDL3. 

§ 17. Wyznacza się tereny dróg publicznych, do-
jazdowych, oznaczone na rysunku planu symbolami 
KDD1, KDD2, KDD3, KDD4 oraz KDD5, dla których 
ustala się: 

1) dopuszczenie łączenia i podziału na działki 
o dowolnej powierzchni, 

2) szerokość w liniach rozgraniczających według 
rysunku planu, 

3) szerokość jezdni o nawierzchni twardej – mini-
malnie 6m, 

4) obowiązek wprowadzenia chodników jedno-
stronnie lub dwustronnie, 

5) obowiązek wprowadzenia zieleni towarzyszą-
cej, 

6) odprowadzanie wód deszczowych i roztopo-
wych grawitacyjnie i/lub ciśnieniowo do sieci 
kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w tere-
nach, 

7) dopuszczenie lokalizacji obiektów infrastruktury 
technicznej po uzgodnieniu z zarządcą drogi. 

§ 18. Wyznacza się tereny dróg wewnętrznych, 
oznaczone na rysunku planu symbolami KDW1, 
KDW2, KDW3, KDW4, KDW5, KDW6, KDW7, KDW8, 
KDW9, KDW10, KDW11, KDW12 i KDW13 dla któ-
rych ustala się: 

1) zakaz podziału trenów KDW1, KDW2, KDW3, 
KDW6, KDW7 i KDW13, 

2) zakaz podziału pozostałych terenów KDW, wy-
mienionych w § 2 ust. 4 pkt. 3), po przeprowa-
dzeniu procedury scalania i podziału, 

3) szerokość w liniach rozgraniczających według 
rysunku planu, 

4) szerokość jezdni o nawierzchni twardej – mini-
malnie 6m, 

5) obowiązek wprowadzenia chodników jedno-
stronnie lub dwustronnie, 

6) odprowadzanie wód deszczowych i roztopo-
wych grawitacyjnie i/lub ciśnieniowo do sieci 
kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w tere-
nach, 

7) dopuszczenie lokalizacji obiektów infrastruktury 
technicznej. 

§ 19. Wyznacza się tereny ciągów pieszo-
rowerowych oznaczone na rysunku planu symbo-
lami KP1, KP2, KP3, KP4, KP5, KP6, KP7, KP8, KP9, 
KP10, KP11, KP12, KP13 i KP14, dla których ustala 
się: 

1) zakaz podziału terenów KP1, KP2, KP3, KP4, 
KP6, KP7, KP8, KP9, KP10, KP11, KP12, KP13 
i KP14, 

2) zakaz podziału terenu KP5, wymienionego  
w § 2 ust. 4 pkt. 4), po przeprowadzeniu proce-
dury scalania i podziału, 
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3) szerokość w liniach rozgraniczających według 
rysunku planu – minimalnie 5m, 

4) powierzchnia biologicznie czynna – minimalnie 
20% powierzchni działki, 

5) oświetlenie typu parkowego o wysokości mak-
symalnie 3,5m, 

6) odprowadzanie wód deszczowych i roztopo-
wych bezpośrednio do gruntu, 

7) dopuszczenie lokalizacji obiektów infrastruktury 
technicznej. 

Rozdział IV 

Przepisy końcowe 

§ 20. W granicach planu tracą moc ustalenia 
uchwały Nr XLIV/360/98 Rady Miejskiej w Kostrzynie 
z dnia 18 czerwca 1998 roku w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego terenów Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej. 

§ 21. Określa się stawkę w wysokości 30% dla 
wszystkich terenów w granicach planu, dla ustalenia 
wysokości jednorazowej opłaty w związku ze zby-
ciem przez właściciela albo uşytkownika wieczyste-
go nieruchomości, której wartość wzrosła w związku 
z uchwaleniem planu. 

§ 22. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Miasta Kostrzyn nad Odrą. 

§ 23. Uchwała wchodzi w şycie po upływie  
30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubuskiego. 

Przewodniczący Rady  
Tadeusz Łysiak 
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Załącznik Nr 1 

do uchwały Nr IV/29/11 

Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą 

z dnia 10 lutego 2011r. 
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Załącznik Nr 2 

do uchwały Nr IV/29/11 

Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą 

z dnia 10 lutego 2011r. 

 

Wyrys ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kostrzyn nad 

Odrą. 

(studium przyjęte uchwałą Nr XLII/317/10 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 17 czerwca 2010r.) 
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Załącznik Nr 3 

do uchwały Nr IV/29/11 

Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą 

z dnia 10 lutego 2011r. 
 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji  
z zakresu infrastruktury technicznej, które należą 

do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finan-
sowania w ramach miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego w rejonie Osiedla Drzewice 

oraz kompleksu Nr 2 Kostrzyńsko-Słubickiej Spe-
cjalnej Strefy Ekonomicznej w Kostrzynie nad Odrą. 

Na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 ze zmia-
nami) Rada Miasta Kostrzyn nad Odrą rozstrzyga co 
następuje: 

1) Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej 
słuşące zaspokojeniu zbiorowych potrzeb 
mieszkańców, stanowiące zadania własne gmi-
ny w obszarze planu to: 

 wykup terenów na potrzeby realizacji in-
frastruktury technicznej i ciągów komuni-
kacyjnych (dróg publicznych i ciągów pie-
szo-rowerowych), 

 budowa i zagospodarowanie terenów cią-
gów komunikacyjnych, 

 budowa sieci wodociągowej, 

 budowa kanalizacji sanitarnej, 

 budowa kanalizacji deszczowej. 

2) Sposób realizacji zapisanych w planie inwesty-
cji z zakresu infrastruktury technicznej, które 
naleşą do zadań własnych gminy odbywać się 
będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami,  
z terminem realizacji uzaleşnionym od pozy-

skania tych środków ze ŝródeł określonych  
w punkcie 3). 

3) Określa się zasady finansowania wymienionych 
inwestycji naleşących do zadań własnych gmi-
ny zgodnie z przepisami o finansach publicz-
nych z moşliwością wykorzystania następują-
cych ŝródeł: 

 środki pomocowe, 

 kredyty i poşyczki, 

 obligacje komunalne, 

 udział inwestorów zewnętrznych, w opar-
ciu o odrębne porozumienia. 

Załącznik Nr 4 

do uchwały Nr IV/29/11 

Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą 

z dnia 10 lutego 2011r. 
 

Rozstrzygnięcie w sprawie rozpatrzenia uwag 
wniesionych do projektu miejscowego planu zago-

spodarowania przestrzennego w rejonie Osiedla 
Drzewice oraz kompleksu Nr 2 Kostrzyńsko-

Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Ko-
strzynie nad Odrą. 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) Rada 
Miasta Kostrzyn nad Odrą rozstrzyga co następuje: 

Wobec braku uwag do wyłoşonego do publicznego 
wglądu projektu miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego w rejonie Osiedla Drzewice 
oraz kompleksu Nr 2 Kostrzyńsko-Słubickiej Spe-
cjalnej Strefy Ekonomicznej w Kostrzynie nad Odrą, 
nie rozstrzyga się o sposobie ich rozpatrzenia. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


