DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
Gorzów Wielkopolski, dnia 12 stycznia 2021 r. Podpisany przez:
Anna Zacharia; LUW

Poz. 94

Data: 12.01.2021 15:10:45

UCHWAŁA NR XXI/133/20
RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ
z dnia 10 listopada 2020 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulicy Jana Pawła II
w Kostrzynie nad Odrą
Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity –
Dz.U. z 2020r. poz.713 ), art.20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (tekst jednolity – Dz.U. z 2020r. poz. 293 ze zmianami ) oraz uchwały nr XXVIII/209/17 Rady
Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 30 marca 2017r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ul. Jana Pawła II w Kostrzynie nad Odrą,
Rada Miasta Kostrzyn nad Odrą uchwala co następuje:.
DZIAŁ I.
Przepisy ogólne
§ 1. 1 Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulicy Jana Pawła
II w Kostrzynie nad Odrą po stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Kostrzyn nad Odrą zatwierdzonego uchwałą Rady Miasta Kostrzyna
nad Odrą Nr XLII/317/10 z dnia 17 czerwca 2010 r.,
2. Granice obszaru objętego planem oznaczono na rysunku planu w skali 1:1000.
3. Integralnymi częściami uchwały są następujące załączniki:
1) rysunek planu, o którym mowa w ust. 2 - obejmujący obszar o którym mowa w §1 ust. 1, zwany dalej
rysunkiem - stanowiący załącznik Nr 1,
2) rozstrzygnięcie dotyczące sposobu rozpatrzenia uwag do projektu planu - stanowiące załącznik Nr 2,
3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej
należących do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania – stanowiące załącznik Nr 3.
§ 2. Ilekroć w ustaleniach niniejszej uchwały jest mowa o:
1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym,
2) planie – należy przez to rozumieć ustalenia planu, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały,
3) uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą,
4) rysunku planu – należy przez to rozumieć załącznik graficzny do niniejszej uchwały,
5) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć dominujący, główny, sposób zagospodarowania
terenu,
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6) przeznaczeniu dopuszczalnym – należy przez to rozumieć inny niż podstawowy sposób zagospodarowania
terenu uzupełniający i wzbogacający przeznaczenie podstawowe,
7) symbolu przeznaczenia – należy przez to rozumieć literowe oznaczenie poszczególnych terenów,
określające ich przeznaczenie podstawowe lub przeznaczenie podstawowe i dopuszczalne,
8) terenie – należy przez to rozumieć obszar, wyznaczony liniami rozgraniczającymi oraz określony
symbolem lub symbolem i numerem,
9) usługach nieuciążliwych - należy przez to rozumieć usługi nie powodujące powstawania zjawisk
fizycznych lub stanu powodującego przekroczenie standardów jakości środowiska określonych
w przepisach odrębnych poza terenem do którego inwestor posiada tytuł prawny,
10) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię poza którą nie mogą się znajdować
żadne elementy zabudowy kubaturowej z wyłączeniem schodów, tarasów, pochylni, balkonów,
kondygnacji podziemnych budynku, itp.,
11) wskaźniku intensywności zabudowy – należy przez to rozumieć określony w ustawie stosunek
powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej,
12) powierzchni całkowitej zabudowy – należy przez to rozumieć sumę powierzchni kondygnacji parteru
mierzonych po obrysie wszystkich budynków na działce budowlanej,
13) przestrzeni publicznej – należy przez to rozumieć wnętrza ulic, placów, tras dojazdowych w kształcie
wydzielonym liniami rozgraniczającymi a stanowiące spójną funkcjonalnie i dostępną publicznie
przestrzenną całość. Pojęcie „przestrzeni publicznej” należy traktować jako przeciwstawne w stosunku do
pojęcia „przestrzeni prywatnej” i nietożsame z „obszarem przestrzeni publicznej”,
14) powierzchni usług – należy przez to rozumieć powierzchnię użytkową budynku zajętą pod prowadzenie
usług.
§ 3. 1 Na rysunku planu obowiązują następujące oznaczenia graficzne:
1) granice obszaru objętego planem,
2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,
3) nieprzekraczalne linie zabudowy,
4) kierunek głównej kalenicy,
5) wielkości wymiarowe,
6) symbole przeznaczenia terenów,
7) strefa zieleni.
2. Na rysunku planu naniesiono nieobowiązujące oznaczenia graficzne – informacyjne.
3. Zasady i wymagania określone w § 5-12 i § 19, odnoszą się do całego obszaru objętego planem.
DZIAŁ II.
Przeznaczenie terenów
§ 4. W obrębie obszaru objętego planem ustala się następujące przeznaczenia terenów:
1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami, oznaczone na rysunku symbolem – MNU,
2) teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami, oznaczony na rysunku symbolem – MWU,
3) teren usług handlu, oznaczony na rysunku symbolem – UH,
4) teren usług w zieleni, oznaczony na rysunku symbolem – ZPU,
5) teren infrastruktury technicznej elektroenergetyki oznaczony na rysunku symbolem – E,
6) teren ciągu pieszego oznaczony na rysunku symbolem – KDP,
7) tereny dróg publicznych lokalnych, oznaczone na rysunku symbolem – KDL,
8) tereny dróg publicznych dojazdowych, oznaczone na rysunku symbolem – KDD.
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DZIAŁ III.
Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
§ 5. Na obszarze objętym planem kształtowanie i ochronę ładu przestrzennego należy realizować poprzez
przestrzeganie zasad zabudowy określonych niniejszą uchwałą w tym usytuowanie budynków w obrębie linii
zabudowy z uwzględnieniem szczegółowych zapisów § 13-18, zachowanie określonych gabarytów budynków
oraz zachowanie minimalnej i maksymalnej intensywności zabudowy.
DZIAŁ IV.
Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego
§ 6. 1 Na obszarze objętym planem ochronę środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego należy
realizować poprzez prawo wycinki zadrzewień i zakrzewień uniemożliwiających prowadzenie prac
budowlanych związanych z realizacją ustaleń niniejszej uchwały.
2. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem MNU i MWU ustala się dopuszczalny poziom
hałasu odpowiednio jak dla terenów mieszkaniowo – usługowych zgodnie z przepisami odrębnymi.
3. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem ZPU ustala się dopuszczalny poziom hałasu
odpowiednio jak dla terenów zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży
zgodnie z przepisami odrębnymi.
4. Zakaz realizacji inwestycji mogących zawsze znacząco i potencjalnie znacząco oddziaływać na
środowisko z wyłączeniem obiektów infrastruktury technicznej.
DZIAŁ V.
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej
§ 7. 1 Na obszarze objętym planem nie znajdują się obiekty i tereny wpisane do gminnej ewidencji
zabytków oraz do rejestru zabytków.
2. Na obszarze objętym planem nie znajdują się obiekty i tereny wpisane do rejestru zabytków.
3. Na obszarze objętym planem nie występują stanowiska archeologiczne.
DZIAŁ VI.
Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych
§ 8. Na obszarze objętym planem przestrzeń publiczną stanowią drogi publiczne lokalne (KDL), dojazdowe
(KDD) oraz teren ciągu pieszego (KDP); nie występują zarazem obszary przestrzeni publicznej, w rozumieniu
ustawy.
DZIAŁ VII.
Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym
§ 9. 1 Na obszarze objętym planem nie wyznacza się terenów wymagających przeprowadzenia scaleń
i podziału nieruchomości.
2. Dopuszcza się scalanie i podział zgodnie z warunkami szczegółowymi oraz przepisami odrębnymi.
3. Na obszarze objętym planem określa się następujące zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
1) minimalna szerokość frontu działki 18m;
2) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego od 650 do 900;
3) minimalne powierzchnie działek o wielkości zgodnej z powierzchniami działek budowlanych określonymi
w ustaleniach szczegółowych dla poszczególnych terenów
DZIAŁ VIII.
Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz
zabudowy
§ 10. Nakaz zachowania odległości od istniejących i projektowanych sieci infrastruktury technicznej
zgodnie z przepisami odrębnymi i pozostałymi ustaleniami planu.
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DZIAŁ IX.
Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów
§ 11. Na obszarze planu nie dopuszcza się tymczasowego zagospodarowania i nie określa się sposobu
i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.
DZIAŁ X.
Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na
podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia
powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych
§ 12. 1. W zakresie granic i sposobu zagospodarowania terenów podlegających ochronie, ustalonych na
podstawie odrębnych przepisów teren objęty planem sąsiaduje z terenami zamkniętymi ustalonymi przez
ministra właściwego do spraw transportu: terenami komunikacji kolejowej.
2. Na rysunku planu oznaczono:
a) granice terenów zamkniętych graniczących z planem,
b) granice strefy ochronnej od terenów zamkniętych.
3. W strefie ochronnej terenów zamkniętych obowiązuje zakaz sadzenia drzew.
4. Cały obszar objęty planem jest położony w obrębie:
a) Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP nr 137 – „Pradolina Toruń – Eberswalde”;
b) Jednolitej Części Wód Podziemnych (JCWP) oznaczonej symbolem GW600033.
5. Przyjęty w planie sposób zagospodarowania terenów winien uwzględniać ograniczenia wynikające
z przepisów odrębnych.
6. W związku z brakiem występowania w obszarze objętym planem pozostałych terenów lub obiektów
podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów w tym terenów górniczych, obszarów
szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych nie zachodzi potrzeba
określenia ich granic i sposobów zagospodarowania.
DZIAŁ XI.
Warunki szczegółowe zabudowy i zagospodarowania terenów, w tym zasady kształtowania zabudowy
oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, maksymalna i minimalna intensywność zabudowy, minimalny
udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej, maksymalna wysokość zabudowy, minimalna liczba
miejsc do parkowania i sposób ich realizacji, gabaryty obiektów
§ 13. 1 Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami, oznaczonych na rysunku planu
symbolem MNU1 - MNU2 ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami;
2) dopuszczenie lokalizacji:
a) budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce budowlanej,
b) usług nieuciążliwych wbudowanych w parter budynku mieszkalnego do maks. 45% powierzchni
budynku mieszkalnego,
c) budynku gospodarczego lub garażowego na działce budowlanej;
3) prawo do realizacji niezbędnej infrastruktury technicznej.
2. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami, oznaczonych na rysunku planu
symbolem MNU 1 ustala się:
1) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
a) kierunek głównej kalenicy budynku mieszkalnego zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu,
b) dopuszcza się realizacje wolnostojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych,
c) dopuszcza się przebudowę i rozbudowę istniejących budynków mieszkalnych jednorodzinnych,
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d) dopuszcza się budowę wolnostojących lub przybudowanych do budynku mieszkalnego budynków
gospodarczych i garażowych,
e) zakazuje się realizacji wolnostojących budynków usługowych;
f) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,15,
g) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy– 0,30,
h) maksymalna powierzchnia zabudowy dla każdej działki budowlanej– 30%,
i) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej dla każdej działki – 50%,
2) dla budynku mieszkalnego:
a) prawo przebudowy i rozbudowy z jednoczesnym zakazem nadbudowy,
b) maksymalna wysokość II kondygnacje nadziemne w tym poddasze użytkowe,
c) maksymalna wysokość okapu - 4,5 m,
d) maksymalna wysokość do kalenicy – 11,0 m,
e) geometria dachu: dach spadzisty wielospadowy o nachyleniu połaci dachowych 25–450,
f) prawo realizacji wystawek dachowych w ujednoliconej formie;
3) dla budynków garażowych i gospodarczych:
a) maksymalna wysokość I kondygnacja nadziemna,
b) geometria dachu: dach spadzisty dwuspadowy lub wielospadowy o nachyleniu połaci dachowych 25 –
450,
c) maksymalna wysokość okapu lub gzymsu budynku - 4,0 m,
d) maksymalna wysokość do kalenicy dachu spadzistego - 8,0 m;
4) maksymalna wysokość budowli - 6,0 m;
5) prawo do realizacji niezbędnej infrastruktury technicznej;
6) minimalna wielkość działki budowlanej 1000m2;
7) lokalizację min. 1 stanowiska parkingowego na każdy lokal mieszkalny łącznie w obrębie garażu
wbudowanego w budynek mieszkalny, budynku garażowego wolnostojącego oraz miejsc postojowych na
własnym terenie działki;
8) lokalizację min. 1 stanowiska parkingowego na każde 50 m2 powierzchni usług w obrębie miejsc
postojowych na własnym terenie działki oraz na terenie przyległego terenu drogi KDD 1;
9) obsługa komunikacyjna z istniejących i projektowanych zjazdów z przyległego terenu drogi KDD 1;
10) w obrębie strefy zieleni, obowiązek nasadzenia zwartej zieleni izolacyjno – ochronnej z gatunków
rodzimych, zimozielonych, odpowiadających miejscowym warunkom siedliskowym, z uwzględnieniem
zapisów §12.3.
3. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami, oznaczonych na rysunku planu
symbolem MNU 2 ustala się:
1) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
a) kierunek ewentualnej głównej kalenicy budynku mieszkalnego równolegle do linii zabudowy,
b) dopuszcza się realizacje budynków mieszkalnych jednorodzinnych jako budynków wolnostojących,
bliźniaczych lub szeregowych,
c) dopuszcza się budowę przybudowanych do budynku mieszkalnego budynków gospodarczych
i garażowych,
d) zakazuje się budowy wolnostojących budynków usługowych, gospodarczych i garażowych,
e) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,15,
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f) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy– 0,50,
g) maksymalna powierzchnia zabudowy dla każdej działki budowlanej– 50%,
h) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej dla każdej działki – 30%,
2) dla budynku mieszkalnego:
a) maksymalna wysokość II kondygnacje nadziemne w tym poddasze użytkowe,
b) maksymalna wysokość okapu - 6,5 m,
c) maksymalna wysokość do kalenicy lub gzymsu – 9,0 m,
d) geometria dachu: dach płaski, spadzisty dwuspadowy lub wielospadowy o nachyleniu połaci dachowych
do maks. 450,
e) prawo realizacji wystawek dachowych w ujednoliconej formie;
3) dla budynków garażowych i gospodarczych:
a) maksymalna wysokość I kondygnacja nadziemna,
b) geometria dachu: dach płaski, spadzisty dwuspadowy lub wielospadowy o nachyleniu połaci dachowych
do maks. 450,
c) maksymalna wysokość okapu lub gzymsu budynku - 4,0 m,
d) maksymalna wysokość do kalenicy dachu spadzistego - 6,0 m;
4) maksymalna wysokość budowli - 6,0 m;
5) prawo do realizacji niezbędnej infrastruktury technicznej;
6) minimalna wielkość działki budowlanej 600m2;
7) lokalizację min. 1 stanowiska parkingowego na każdy lokal mieszkalny łącznie w obrębie garażu
wbudowanego w budynek mieszkalny, budynku garażowego przybudowanego do budynku mieszkalnego
oraz miejsc postojowych na własnym terenie działki;
8) lokalizację min. 1 stanowiska parkingowego na każde 50 m2 powierzchni usług w obrębie miejsc
postojowych na własnym terenie działki oraz na terenie przyległego terenu drogi KDD 1;
9) obsługa komunikacyjna z istniejących i projektowanych zjazdów z przyległego terenu drogi KDD 1;
10) w obrębie strefy zieleni, obowiązek nasadzenia zwartej zieleni izolacyjno – ochronnej z gatunków
rodzimych, zimozielonych, odpowiadających miejscowym warunkom siedliskowym, z uwzględnieniem
zapisów §12.3.
§ 14. 1 Dla terenu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami, oznaczonego na rysunku planu
symbolem MWU, ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, tereny zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami;
2) dopuszczenie lokalizacji:
a) budynków mieszkalnych wielorodzinnych,
b) budynków mieszkalno - usługowych wielorodzinnych,
c) usług nieuciążliwych wbudowanych w parter budynku mieszkalnego wielorodzinnego,
d) wiat śmietnikowych,
e) placów zabaw,
f) boisk i urządzeń sportowych,
g) ścieżek pieszych i rowerowych,
h) dojazdów,
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i) miejsc parkingowych,
j) wiat parkingowych,
k) obiektów małej architektury;
3) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
a) kierunek ewentualnej głównej kalenicy budynku prostopadle lub równolegle do linii zabudowy,
b) minimalny wskaźnik intensywności dla nowej zabudowy – 0,20,
c) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy– 0,40,
d) maksymalna powierzchnia zabudowy dla każdej działki budowlanej– 40%,
e) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej dla każdej działki – 35%;
4) prawo realizacji budynków mieszkalnych i mieszkalno usługowych o wysokości minimalnie III
i maksymalnie IV kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe;
5) prawo realizacji poddasza użytkowego budynków o których mowa w pkt 4 jako:
1) krytego dachem płaskim, wycofanego o minimum 0,5m względem dolnych kondygnacji budynku od strony
linii zabudowy, o maksymalnej wysokości do gzymsu 13,0 m,
2) lub krytego dachem spadzistym w formie dachu dwuspadowego lub wielospadowego o nachyleniu połaci
dachowych 250 – 450 oraz o maksymalnej wysokości do okapu - 9,5 m i o maksymalnej wysokości do
kalenicy – 15,0 m;
6) maksymalną wysokość wiat parkingowych – 4,0 m;
7) maksymalną wysokość budowli - 6,0 m;
8) lokalizację min. 1,5 stanowiska parkingowego na każdy lokal mieszkalny łącznie: w obrębie wbudowanych
miejsc parkingowych, parkingu otwartego i wiat parkingowych na własnym terenie działki;
9) lokalizację min. 1,0 stanowiska parkingowego na każdy lokal usługowy w obrębie miejsc postojowych na
własnym terenie działki;
10) lokalizację dodatkowo min. 1 stanowiska parkingowego na każde 25 m2 powierzchni usług w obrębie
miejsc postojowych na własnym terenie działki budowlanej;
11) obsługa komunikacyjna z przyległego terenu drogi KDD 2, stanowiącego poszerzenie istniejącej drogi
publicznej położonej poza granicami obszaru objętego planem;
12) prawo do realizacji niezbędnej infrastruktury technicznej;
13) minimalna wielkość działki budowlanej 2500m2;
14) dopuszcza się realizację stacji transformatorowych oraz innych obiektów infrastruktury technicznej na
działkach o wielkości min. 35 m2;
15) w obrębie strefy zieleni, obowiązek nasadzenia zwartej zieleni izolacyjno – ochronnej z gatunków
rodzimych, zimozielonych, odpowiadających miejscowym warunkom siedliskowym, z uwzględnieniem
zapisów §12.3.
§ 15. 1 Dla terenu usług handlu oznaczonego na rysunku planu symbolem UH ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy usługowej nieuciążliwej;
2) dopuszcza się lokalizację:
a) wolno stojącego budynku usługowego,
b) parkingu terenowego,
3) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
a) kierunek głównej kalenicy budynku zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu,
b) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,10,

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

–8–

Poz. 94

c) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,40,
d) maksymalna powierzchnia zabudowy dla każdej działki budowlanej: 40%,
e) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej dla każdej działki: 10%;
4) gabaryty obiektów:
a) maksymalna wysokość budynku usługowego II kondygnacje nadziemne, w tym poddasze użytkowe,
b) maksymalna wysokość okapu - 7,0 m,
c) maksymalna wysokość do kalenicy – 13,0 m,
d) geometria dachu: dach płaski, dach spadzisty dwuspadowy lub wielospadowy o nachyleniu połaci
dachowych 250 – 350 ,
e) maksymalna wysokość budowli - 12,0 m;
5) zakaz realizacji wolnostojących budynków gospodarczych i garażowych;
6) zakaz realizacji budynków garażowych;
7) prawo do realizacji niezbędnej infrastruktury technicznej;
8) minimalna wielkość działki budowlanej 4500m2;
9) lokalizację min. 2 stanowisk parkingowych na każde 50 m2 powierzchni usług w obrębie miejsc
postojowych na własnym terenie działki budowlanej;
10) obsługa komunikacyjna istniejących i projektowanych zjazdów z przyległego terenu drogi KDL 2 i KDD
1;
11) dopuszcza się realizację stacji transformatorowych oraz innych obiektów infrastruktury technicznej na
działkach o wielkości min. 35 m2;
12) prawo do realizacji niezbędnej infrastruktury technicznej.
§ 16. 1 Dla terenu usług w zieleni oznaczonego na rysunku planu symbolem ZPU ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe: tereny zieleni, tereny usług sportu i rekreacji, tereny usług kultury i oświaty;
2) dopuszcza się lokalizację:
a) zieleni urządzonej,
b) boisk i urządzeń sportowych,
c) placów zabaw;
d) budynków oświatowych, dydaktycznych, bibliotecznych i sportowych,
e) ścieżek pieszych i rowerowych,
f) obiektów malej architektury;
3) prawo do realizacji niezbędnej infrastruktury technicznej;
4) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
a) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,01,
b) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy– 0,30,
c) maksymalna powierzchnia zabudowy dla działki budowlanej– 30%,
d) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej dla działki: 60%;
5) dla budynku usługowego:
a) maksymalna wysokość II kondygnacje nadziemne, w tym poddasze użytkowe,
b) maksymalna wysokość okapu - 7,0 m,
c) maksymalna wysokość do kalenicy – 13,0 m,
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d) geometria dachu: dach płaski, dach spadzisty dwuspadowy lub wielospadowy o nachyleniu połaci
dachowych 250 – 450;
6) zakaz realizacji budynków gospodarczych i garażowych;
7) maksymalna wysokość budowli - 10,0 m;
8) prawo do realizacji niezbędnej infrastruktury technicznej;
9) minimalna wielkość działki budowlanej 2500m2;
10) lokalizację min. 1 stanowiska parkingowego na każde 50 m2 powierzchni usług w obrębie miejsc
postojowych na własnym terenie działki budowlanej;
11) obsługa komunikacyjna z przyległego terenu KDD 2, stanowiącego poszerzenie istniejącej drogi
publicznej położonej poza granicami obszaru objętego planem.
§ 17. Dla terenu infrastruktury technicznej elektroenergetyki oznaczonego na rysunku planu symbolem E
ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe: tereny infrastruktury technicznej elektroenergetyki ;
2) prawo lokalizacji kompaktowych, wolnostojących, jednokondygnacyjnych stacji transformatorowych
w obrębie linii rozgraniczających;
3) maks. wysokość 2,5m do okapu;
4) min. powierzchnię biologicznie czynną na 10% powierzchni działki;
5) obsługa komunikacyjna z ciągu pieszego KDP;
6) dopuszcza się lokalizację infrastruktury technicznej.
DZIAŁ XII.
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej w tym miejsca przeznaczone na parkowanie
pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową
§ 18. 1 Układ komunikacyjny wewnętrzny na obszarze objętym planem stanowią:
1) tereny dróg publicznych lokalnych oznaczone na rysunku planu symbolem KDL, stanowiące rezerwę pod
poszerzenie istniejącej drogi położnej poza granicami planu,
2) droga publiczna dojazdowa oznaczona na rysunku planu symbolem KDD 1,
3) teren drogi publicznej dojazdowej oznaczony na rysunku planu symbolem KDD 2 stanowiący rezerwę pod
poszerzenie istniejącej drogi położnej poza granicami planu,
4) ciąg pieszy KDP;
2. Dla terenów dróg publicznych zbiorczych KDL 1 - KDL 2, ustala się:
1) szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu;
2) prawo realizacji jezdni, chodników, ścieżek rowerowych i miejsc parkingowych w obrębie linii
rozgraniczających;
3) prawo realizacji infrastruktury technicznej.
3. Dla terenów dróg publicznych zbiorczych KDD 1 - KDD 2 ustala się:
1) szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu;
2) prawo realizacji jezdni, chodników, ścieżek rowerowych i miejsc parkingowych w obrębie linii
rozgraniczających;
3) prawo realizacji infrastruktury technicznej.
4. Dla terenów ciągów pieszych KDP, ustala się:
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1) szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu;
2) prawo realizacji chodników, ścieżek rowerowych i dojazdów w obrębie linii rozgraniczających.
3) prawo realizacji infrastruktury technicznej.
§ 19. Na obszarze objętym planem ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
1) obsługa komunikacyjna z przyległych dróg publicznych i dróg wewnętrznych powiązanych z układem
zewnętrznych dróg położonych poza granicami planu,
2) należy zapewnić realizację miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę
parkingową, zgodnie z przepisami odrębnymi,
3) zasilanie w energię elektryczną z istniejących i projektowanych kontenerowych stacji transformatorowych,
liniami kablowymi zgodnie z przepisami odrębnymi,
4) zasilenie w gaz z istniejącej i projektowanej podziemnej sieci gazowej,
5) dopuszcza się rozbudowę, uzupełnienie i likwidację istniejących sieci telekomunikacyjnych z możliwością
sukcesywnej przebudowy istniejących linii napowietrznych na linie telefoniczne kablowe podziemne,
6) dla istniejących napowietrznych linii elektroenergetycznych prawo do ich przełożenia i skablowania
zgodnie z przepisami odrębnymi,
7) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenów dróg do sieci kanalizacji deszczowej,
z zachowaniem przepisów odrębnych,
8) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych w ramach pozostałych terenów do gruntu lub do sieci
kanalizacji deszczowej, z zachowaniem przepisów odrębnych,
9) odprowadzenie ścieków bytowych i innych niż bytowe do systemu kanalizacji sanitarnej,
10) zaopatrzenie w wodę z wodociągu miejskiego,
11) zaopatrzenie w ciepło z istniejących i projektowanych ciepłociągów,
12) dopuszcza się stosowanie do celów grzewczych i grzewczo - technologicznych paliw płynnych
i gazowych charakteryzujących się niskimi wskaźnikami emisji z wykorzystaniem urządzeń o wysokiej
sprawności, z wykorzystaniem alternatywnych, odnawialnych źródeł energii, z wyłączeniem elektrowni
wiatrowych,
13) zagospodarowanie odpadów zgodnie z uchwałą w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku
w gminie oraz przepisami odrębnymi z uwzględnieniem selektywnej zbiorki odpadów,
14) urządzenia infrastruktury technicznej projektować zgodnie z wymogami określonymi w przepisach
szczególnych.
DZIAŁ XIII.
Ustalenia końcowe
§ 20. Ustala się stawkę 30% służącą naliczeniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia
27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, dla terenów wyznaczonych w planie.
§ 21. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kostrzyna nad Odrą.
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§ 22. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Marek Tatarewicz
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Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXI/133/2020
Rady Miasta Kostrzyna nad Odrą
z dnia 10 listopada 2020 r.

Rozstrzygnięcie Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą
o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenów w rejonie ulicy Jana Pawła II w Kostrzynie nad Odrą wraz z prognozą
oddziaływania na środowisko
Na podstawie art.20 ust. 1 ustawy z dnia 23 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (tekst jednolity – Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zmianami ) Rada Miasta Kostrzyna nad
Odrą rozstrzyga, co następuje:
Na podstawie oświadczenia Burmistrza Kostrzyna nad Odrą z dnia 26.10.2020 r. w sprawie braku
uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wyłożonego do publicznego
wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 14.09.2020r. do 5.10.2020 r., nie
rozstrzyga się o sposobie ich rozpatrzenia.

Przewodniczący
Rady Miasta Kostrzyna nad Odrą
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Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXI/133/2020
Rady Miasta Kostrzyna nad Odrą
z dnia 10 listopada 2020 r.
Rozstrzygnięcie Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą
o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej
należących do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o
finansach publicznych.
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym ( tekst jednolity – Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zmianami ) Rada Miasta Kostrzyna nad
Odrą rozstrzyga, co następuje:
§1.
Sposób realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej.
1. W zakresie istniejącej zabudowy zadania w zakresie infrastruktury technicznej prowadzić będą
właściwe przedsiębiorstwa, w kompetencji, których leży rozwój sieci: wodociągowej i kanalizacji
sanitarnej, energetycznej i gazowej, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
oraz na podstawie przepisów odrębnych. Zadania w zakresie gospodarki odpadami realizowane będą
zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z planem gospodarki
odpadami oraz na podstawie przepisów odrębnych.
2. Za podstawę przyjęcia do realizacji zadań określonych w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego, które należą do zadań własnych gminy, stanowić będą zapisy Wieloletniego Programu
Inwestycyjnego gminy Kostrzyn nad Odrą.
3. Określenie terminów przystąpienia i zakończenia realizacji tych zadań, ustalone będzie według
kryteriów i zasad przyjętych przy konstruowaniu Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy
Kostrzyn nad Odrą.
4. Inwestycje realizowane mogą być etapowo w zależności od wielkości środków przeznaczonych na
inwestycje.
§2.
Zasady finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej w zakresie istniejącej zabudowy
określonych w planie.
Finansowanie inwestycji będzie odbywać się poprzez:
1) Wydatki z budżetu gminy,
2) Współfinansowanie środkami zewnętrznymi, poprzez budżet gminy w ramach m.in.:
a) dotacji unijnych,
b) dotacji samorządu województwa,
c) dotacji i pożyczek z funduszy celowych,
d) kredytów i pożyczek bankowych,
e) innych środków zewnętrznych.
3) Udział inwestorów w finansowaniu w ramach porozumień o charakterze cywilno-prawnym lub w
formie partnerstwa publiczno - prywatnego, a także właścicieli nieruchomości.
Przewodniczący
Rady Miasta Kostrzyna nad Odrą
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