
 

 

UCHWAŁA NR XXIX/342/2014 

RADY MIEJSKIEJ W KRZYŻU WLKP. 

z dnia 30 czerwca 2014 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krzyż Wlkp. w rejonie Placu 

Zwycięstwa 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., 

poz. 594, poz. 645, poz. 1318, Dz. U. z 2014 r., poz. 379) oraz 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012, poz. 647, zm.: Dz. U. z 2012 r., poz. 951, 

poz. 1445, Dz. U. z 2013 r., poz. 21, poz. 405, poz. 1238, Dz. U. z 2014 r., poz. 379) Rada Miejska w Krzyżu 

Wlkp. uchwala co następuje: 

Rozdział 1. 

Ustalenia ogólne 

§ 1. 1. Zgodnie z uchwałą Nr XVII/204/2012 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 21 grudnia 2012 r. 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krzyż 

Wlkp. w rejonie Placu Zwycięstwa, uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta 

Krzyż Wlkp. w rejonie Placu Zwycięstwa, zwany dalej planem. 

2. Plan obejmuje obszar oznaczony granicami na rysunku planu, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej 

uchwały. 

3. Integralną częścią niniejszej uchwały są: 

1) załącznik nr 1 – rysunek planu w skali 1:1000; 

2) załącznik nr 2 – rozstrzygnięcie w sprawie stwierdzenia nie naruszenia ustaleń studium; 

3) załącznik nr 3 – rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu; 

4) załącznik nr 4 – rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu 

infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania. 

4. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: 

1) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię ograniczającą sytuowanie wszelkich 

obiektów kubaturowych; warunek ten nie dotyczy takich części budynków jak schody, ganki, ryzality, 

zadaszenia, które wykraczają więcej niż 1,5 m poza tę linię; 

2) obowiązującej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię wyznaczającą miejsce usytuowania lica 

budynku mieszkalnego, równocześnie linia ta jest nieprzekraczalną linią zabudowy dla pozostałych 

obiektów kubaturowych, zlokalizowanych na tej samej działce budowlanej; dopuszcza się wysunięcie przed 

tę linię zabudowy do 2,5 m elementów integralnie związanych ze strukturą architektoniczną budynku 

mieszkalnego, jak ryzality, schody, ganki wejściowe, zadaszenia, wykusze, o łącznej powierzchni liczonej 

po obrysie zewnętrznym do 6 m
2
; 
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3) tablicy informacyjnej – należy przez to rozumieć element informacji turystycznej lub edukacyjnej; 

4) usługach nieuciążliwych – należy przez to rozumieć działalność usługową, która nie powoduje 

przekroczenia standardów jakości środowiska określonych przepisami odrębnymi poza terenem, do którego 

inwestor posiada tytuł prawny, jak np. usługi handlu, gastronomii, administracji, kultury fizycznej, ochrony 

zdrowia i opieki społecznej, edukacji i opieki nad dziećmi, kultury i sztuki, finansowe, usługi związane 

z obsługą komunikacji samochodowej – myjnie samochodowe; 

5) zabudowie substandardowej – należy przez to rozumieć w szczególności zabudowę gospodarczą 

i garażową zaburzającą ład przestrzenny oraz powodującą degradację otoczenia i obniżenia estetyki 

miejsca, cechującą się złym stanem technicznym. 

§ 2. 1. Na obszarze objętym planem nie występują: 

1) tereny i obiekty podlegające ochronie, ustalone na postawie przepisów odrębnych, w tym tereny górnicze, 

a także narażone na niebezpieczeństwo powodzi oraz osuwanie się mas ziemnych; 

2) obszary wymagające scalenia i podziału nieruchomości; 

3) dobra kultury współczesnej oraz udokumentowane stanowiska archeologiczne 

2. Ustalone w planie zasady podziału terenów na działki budowlane nie dotyczą istniejących podziałów na 

działki, wydzieleń geodezyjnych dla sieci, urządzeń i obiektów obsługujących sieciową infrastrukturę 

techniczną, a także wydzieleń stanowiących poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. 

§ 3. Na obszarze planu ustala się następujące przeznaczenia terenów: 

1) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami, oznaczony na rysunku planu symbolem MN/U; 

2) teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczony na rysunku planu symbolem MW; 

3) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami, oznaczone na rysunku planu symbolem 

MW/U; 

4) teren zabudowy usługowej, oznaczony na rysunku planu symbolem U; 

5) tereny zieleni urządzonej, oznaczone na rysunku planu symbolem ZP; 

6) tereny parkingów, oznaczone na rysunku planu symbolem KP; 

7) teren drogi publicznej klasy głównej, oznaczony na rysunku planu symbolem KDG; 

8) tereny dróg publicznych klasy dojazdowej, oznaczone na rysunku planu symbolem KDD; 

9) tereny dróg wewnętrznych, oznaczone na rysunku planu symbolem KDW; 

10) teren ciągu pieszego, oznaczony na rysunku planu symbolem Kx. 

§ 4. 1. Ustala się następujące elementy zagospodarowania przestrzennego wymagające ochrony budynków 

objętych ochroną konserwatorską, oznaczonych na rysunku planu: 

1) charakterystyczne cechy zabudowy objętej ochroną konserwatorską: bryła budynku, elewacje ceglane, 

kamienne lub tynkowane z zachowanym detalem architektonicznym; 

2) gabaryty budynków, w tym ich wysokość; 

3) forma i rodzaj pokrycia dachu; 

4) kierunki kalenic głównych połaci dachu; 

5) historyczne podziały otworów okiennych i stolarki okiennej. 

2. Ustala się następujące elementy zagospodarowania przestrzennego wymagające rewaloryzacji lub 

kształtowania: 

1) równowaga poszczególnych elementów krajobrazu, w szczególności wkomponowanie nowej zabudowy 

w istniejącą zabudowę śródmiejską; 

2) dostosowanie nowej zabudowy w sąsiedztwie budynków ujętych w ewidencji konserwatora zabytków do 

historycznej kompozycji urbanistycznej w zakresie: 
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a) skali, bryły i usytuowania budynku, 

b) podziałów architektonicznych, 

c) proporcji, 

d) powierzchni murów i otworów. 

§ 5. 1. Na obszarze objętym planem, zgodnie z ustaleniami niniejszej uchwały, formą ochrony zabytków 

obejmuje się następujące budynki: 

1) nr 18 przy ul. Świerczewskiego (MW/U1); 

2) nr 4 przy Placu Zwycięstwa (MW/U2); 

3) budynek nr 2/3 przy ul. Staszica (MW/U4). 

2. Dla budynków, o których mowa w ust. 1 obowiązują ustalenia według § 4 ust. 1 i 2, w tym postępowanie 

zgodnie z przepisami o ochronie zabytków. 

3. Dla ochrony archeologicznego dziedzictwa kulturowego ustala się postępowanie zgodnie z przepisami 

o ochronie zabytków. 

§ 6. W zakresie ochrony środowiska przyrodniczego i krajobrazu kulturowego ustala się: 

1) obowiązek ochrony terenów wymagających ochrony akustycznej przed hałasem, zgodnie z przepisami 

odrębnymi; 

2) w przypadku przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku dopuszcza się zastosowanie 

dostępnych środków technicznych, technologicznych lub organizacyjnych, zmniejszających poziom hałasu 

komunikacyjnego co najmniej do poziomów dopuszczalnych, określonych w przepisach odrębnych; 

3) zachowanie istniejących terenów zieleni; 

4) pełne techniczne uzbrojenie terenów, w tym nakaz prowadzenia gospodarki odpadami oraz gospodarki 

wodno-ściekowej zgodnie z zasadami określonymi w § 9; 

5) ujęcie w sposób zorganizowany wód opadowych i roztopowych z zanieczyszczonych nawierzchni 

utwardzonych; 

6) gromadzenie odpadów w wyznaczonych miejscach i ich dalsze zagospodarowanie, zgodnie z przepisami 

odrębnymi. 

§ 7. 1. Ustala się zakaz lokalizacji inwestycji związanych z realizacją przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko. 

2. Zakaz, o którym mowa w ust. 2 nie dotyczy: 

1) realizacji inwestycji celu publicznego, w tym inwestycji z zakresu łączności publicznej; 

2) realizacji dróg, parkingów; 

3) przedsięwzięć, których realizacja wynika z przepisów odrębnych, w tym z przeprowadzonej oceny 

oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć. 

§ 8. 1. System komunikacji tworzy istniejąca sieć dróg publicznych i dróg wewnętrznych oraz ciągi piesze, 

a także tereny parkingów. 

2. Ustala się lokalizację miejsc parkingowych w obrębie działki budowlanej w ilości nie mniejszej niż: 

1) dla terenów MN/U, MW/U1 – 1 miejsce parkingowe na każde mieszkanie; 

2) dla terenów MW/U2, MW/U3 i MW/U4 – 2 miejsca parkingowe na jedno mieszkanie oraz dodatkowo, 

w przypadku usług – 1 stanowisko parkingowe na 50 m
2 

powierzchni usług, przy czym dopuszcza się 

zapewnienie stanowisk parkingowych w obrębie terenów KP, a dla terenu MW/U2 – w obrębie tego terenu; 

3) dla terenu MW – 2 miejsca parkingowe na jedno mieszkanie; 

4) dla terenu U – 2 miejsca parkingowe na każde 50 m
2 
powierzchni użytkowej usług. 
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§ 9. Ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy oraz budowy systemów infrastruktury 

technicznej: 

1) zaopatrzenie w wodę z istniejącej sieci wodociągowej; 

2) zbiorowe odprowadzanie ścieków komunalnych do istniejącego systemu kanalizacji sanitarnej, zgodnie 

z przepisami odrębnymi; 

3) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej; 

4) dopuszcza się powierzchniowe odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenów innych niż tereny 

dróg i parkingów; 

5) zaopatrzenie w ciepło z istniejącej sieci cieplnej oraz lokalnych systemów grzewczych, z zastosowaniem 

paliw charakteryzujących się niską emisyjnością do środowiska, w szczególności gazu; 

6) dopuszcza się zaopatrzenie w ciepło z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii; 

7) zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejącego systemu elektroenergetycznego; 

8) gospodarowanie odpadami zgodnie z przepisami odrębnymi; 

9) budowa i rozbudowa sieci telekomunikacyjnych – kablowych i bezprzewodowych; 

10) możliwość realizacji pozostałych urządzeń i sieci uzbrojenia technicznego, w tym sieci gazowej. 

Rozdział 2. 

Ustalenia szczegółowe 

§ 10. 1. Na terenie, oznaczonym na rysunku planu symbolem MN/U, ustala się: 

1) przeznaczenie – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami; 

2) prowadzenie usług nieuciążliwych; 

3) realizację budynku mieszkalnego, usługowego lub mieszkalno - usługowego; 

4) możliwość realizacji budynku gospodarczego i garażu; 

5) możliwość realizacji maksymalnie dwóch budynków tymczasowych o wysokości nie większej niż 3,5 m 

npt. i powierzchni nie większej niż 15 m
2
; 

6) zachowanie istniejącego budynku usługowego, oznaczonego na rysunku planu z możliwością rozbudowy, 

przebudowy i nadbudowy; 

7) zachowanie istniejącego budynku garażowego z możliwością przebudowy; 

8) możliwość wprowadzenia funkcji mieszkalnej w istniejącym budynku usługowym; 

9) minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki budowlanej 200 m
2
; 

10) parametry i wskaźniki zagospodarowania działki budowlanej: 

a) intensywność zabudowy od 0,0 do 2,0, 

b) minimalna powierzchnia biologicznie czynna działki 15 %; 

11) zasady kształtowania zabudowy: 

a) szerokość elewacji frontowej: 

- budynku mieszkalnego, mieszkalno - usługowego lub usługowego do 15,0 m, 

- budynku gospodarczego, garażowego do 5,0 m, 

b) wysokość: 

- budynku mieszkalnego, usługowego lub mieszkalno-usługowego do 11,0 m npt., do trzech 

kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe, 

- budynku gospodarczego i garażowego do 4,0 m npt., jedna kondygnacja nadziemna, 

c) dachy budynków: 
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- mieszkalnego lub mieszkalno - usługowego dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia 

głównych połaci dachowych od 25
0 
do 48

0
, 

- usługowego, gospodarczego i garażowego jednospadowe, o kącie nachylenia połaci dachowej od 5
0 
do 

15
0 
lub dwuspadowe o nachyleniu głównych połaci od 25

0 
do 48

0
, 

- kierunek kalenicy głównych połaci dachu równoległy do terenu KDD1, 

2. Na terenie MN/U dopuszcza się realizację: 

1) obiektów małej architektury; 

2) urządzeń, związanych z przeznaczeniem terenu; 

3) niezależnie od ustalonych linii zabudowy przyłączy i urządzeń służących obsłudze budynków oraz 

pełnionych przez nie funkcji. 

3. Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami, oznaczony na rysunku planu symbolem 

MN/U, należy do terenów, dla których obowiązują dopuszczalne poziomy hałasu jak dla terenów 

mieszkaniowo - usługowych, zgodnie z przepisami odrębnymi. 

§ 11. 1. Na terenie, oznaczonym na rysunku planu symbolem MW, ustala się: 

1) przeznaczenie terenu – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna; 

2) zachowanie istniejącego budynku mieszkalnego wielorodzinnego i garaży, oznaczonych na rysunku planu; 

3) możliwość realizacji nowych garaży; 

4) minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki budowlanej: 

a) dla zabudowy mieszkaniowej 600 m
2
, 

b) dla zabudowy garażowej – 20 m
2
; 

5) parametry i wskaźniki zagospodarowania działki budowlanej: 

a) intensywność zabudowy od 0,5 do 4,5, 

b) minimalna powierzchnia biologicznie czynna działki 10 %; 

6) zasady kształtowania zabudowy: 

a) szerokość elewacji frontowej: 

- w budynku mieszkalnym – cała szerokość frontu działki, 

- w budynku garażowym do 5,0 m, 

b) wysokość: 

- budynku mieszkalnego do 17,0 m npt., pięć kondygnacji nadziemnych, 

- garażu do 4,0 m npt., jedna kondygnacja nadziemna, 

c) dach: 

- budynku mieszkalnego dwuspadowy o kącie nachylenia połaci dachowych od 5
0 
do 15

0
, 

- budynku garażowego jednospadowe o kącie nachylenia połaci dachowych od 5
0 
do 20

0
; 

7) możliwość realizacji: 

a) placu zabaw dla dzieci, 

b) miejsc parkingowych, 

c) obiektów małej architektury, 

d) murków oporowych; 

8) utrzymanie istniejącej zieleni izolacyjnej wzdłuż granic z terenem oznaczonym na rysunku planu 

symbolem U, ze wskazaniem do jej uzupełnień; 
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9) zapewnienie dojazdu do istniejących garaży; 

10) możliwość dojazdu do terenu KP3. 

2. Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczony na rysunku planu symbolem MW, należy do 

terenów, dla których obowiązują dopuszczalne poziomy hałasu jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej, zgodnie z przepisami odrębnymi. 

§ 12. 1. Na terenie, oznaczonym na rysunku planu symbolem MW/U1 ustala się: 

1) przeznaczenie terenu – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z usługami; 

2) prowadzenie usług nieuciążliwych; 

3) zachowanie istniejącego budynku mieszkalno - usługowego, oznaczonego na rysunku planu, z możliwością 

jego przebudowy i rozbudowy; 

4) dla ww. budynku, obowiązują ustalenia § 4 ust. 1 i 2 oraz § 5 ust. 1 i 2 niniejszego planu; 

5) możliwość prowadzenia usług w parterze budynku mieszkalnego; 

6) możliwość realizacji obiektu usługowego, w tym w formie wiaty, z zachowaniem następujących 

warunków: 

a) wysokość od 2,5 do 6,0 m npt., 

b) szerokość do 25,0 m, 

c) dach jednospadowy o kącie nachylenia połaci dachowej od 5
0 

do 20
0 

lub dwuspadowy o nachyleniu 

głównych połaci od 15
0 
do 35

0
; 

7) możliwość realizacji budynków gospodarczych i garaży; 

8) możliwość realizacji maksymalnie dwóch budynków tymczasowych o wysokości do 3,5 m npt. 

i powierzchni nie większej niż 15 m
2
; 

9) możliwość realizacji urządzeń rekreacyjnych, w tym boisk i placów zabaw dla dzieci; 

10) parametry i wskaźniki zagospodarowania działki budowlanej: 

a) intensywność zabudowy działki 0,2 do 2,0, 

b) minimalna powierzchnia biologicznie czynna działki 20 %; 

11) zasady kształtowania zabudowy: 

a) szerokość elewacji frontowej: 

- w budynku mieszkalno-usługowym do 15,0 m, 

- w budynku garażowym i gospodarczym do 6,0 m, 

b) wysokość: 

- budynku mieszkalno - usługowego do 11,0 m npt., trzy kondygnacje nadziemne, w tym poddasze 

użytkowe, 

- budynku garażowego i gospodarczego do 4,0 m npt., jedna kondygnacja nadziemna, 

c) dach: 

- budynku mieszkalno - usługowego wielospadowy mansardowy, o nachyleniu głównych połaci 

dachowych od 25
0 
do 48

0
, 

- budynku garażowego i gospodarczego jednospadowe o nachyleniu połaci dachowej od 5
0 

do 15
0 

lub 

dwuspadowe o nachyleniu połaci od 25
0 
do 48

0
, 

- zachowanie istniejącego kierunku kalenicy głównych połaci dachu budynku mieszkalno - 

usługowego; 

12) minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki budowlanej 200 m
2
. 

2. Dla terenu, oznaczonego na rysunku planu symbolem MW/U2 ustala się: 
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1) przeznaczenie terenu – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z usługami; 

2) prowadzenie usług nieuciążliwych; 

3) zachowanie istniejącego budynku mieszkalnego i usługowego, oznaczonych na rysunku planu, 

z możliwością ich przebudowy i rozbudowy; 

4) dla ww. budynku mieszkalnego, obowiązują ustalenia § 4 ust. 1 i 2 oraz § 5 ust. 1 i 2 niniejszego planu; 

5) możliwość prowadzenia usług w parterze budynku mieszkalnego; 

6) prawo do realizacji budynków mieszkalnych, usługowych i mieszkalno - usługowych; 

7) prawo do lokalizacji budynków garażowych; 

8) zakaz lokalizacji nowych wolnostojących budynków gospodarczych; 

9) zachowanie istniejących budynków tymczasowych z możliwością ich przebudowy i rozbudowy, 

o wysokości nie większej niż 3,5 m npt. i powierzchni nie większej niż 15 m
2
; 

10) parametry i wskaźniki zagospodarowania działki budowlanej: 

a) intensywność zabudowy od 0,1 do 2,4, 

b) minimalna powierzchnia biologicznie czynna działki 10 %; 

11) zasady kształtowania zabudowy: 

a) szerokość elewacji frontowej: 

- w budynku mieszkalnym i mieszkalno - usługowym do 20,0 m, 

- w budynku usługowym do 15,0 m, 

- w budynku garażowym do 5,0 m, 

b) wysokość budynku: 

- mieszkalnego i mieszkalno-usługowego do 17,0 m npt., od dwóch do czterech kondygnacji 

nadziemnych, w tym poddasze użytkowe, 

- usługowego do 7,0 m npt., do dwóch kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe, 

- garażowego do 4,0 m npt, jedna kondygnacja nadziemna, 

c) dach: 

- w budynku mieszkalnym i mieszkalno-usługowym dwuspadowy symetryczny w profilu o kącie 

nachylenia głównych połaci dachowych od 30
0 
do 48

0
, 

- w budynku usługowym jednospadowy o kącie nachylenia połaci dachowej od 5
0 

do 20
0 

lub 

dwuspadowy o kącie nachylenia głównych połaci dachowych od 25
0 
do 48

0
, 

- w budynku garażowym jednospadowy o kącie nachylenia połaci dachowej od 5
0 
do 20

0
, 

- kierunek kalenicy głównych połaci dachu równoległy do frontu działki, 

d) możliwość realizacji lukarn, zajmujących nie więcej niż 30 % każdej połaci dachowej, 

e) pokrycie dachu dachówką lub blachodachówką; 

12) prawo do realizacji zabudowy na granicy działki; 

13) minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki budowlanej 300 m
2
; 

14) zachowanie istniejącego parkingu, związanego z budynkiem usługowym. 

3. Dla terenu, oznaczonych na rysunku planu symbolem MW/U3 ustala się: 

1) przeznaczenie terenu – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z usługami; 

2) prowadzenie usług nieuciążliwych; 
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3) zachowanie istniejącego budynku mieszkalnego i garaży, oznaczonych na rysunku planu, z możliwością 

ich przebudowy; 

4) zachowanie istniejących budynków usługowych, oznaczonych na rysunku planu, z możliwością ich 

przebudowy, rozbudowy i nadbudowy; 

5) możliwość prowadzenia usług w parterze budynku mieszkalnego; 

6) prawo do realizacji budynku usługowego lub mieszkalno - usługowego; 

7) parametry i wskaźniki zagospodarowania działki budowlanej: 

a) intensywność zabudowy od 0,5 do 3,5, 

b) minimalna powierzchnia biologicznie czynna działki 10 %; 

8) zasady kształtowania zabudowy: 

a) szerokość elewacji frontowej: 

- w budynku mieszkalnym i mieszkalno - usługowym do 18,0 m, 

- w budynku usługowym do 16,0 m, 

- w budynku garażowym do 5,0 m, 

b) wysokość budynku: 

- mieszkalnego i mieszkalno-usługowego do 17,0 m npt., od dwóch do czterech kondygnacji 

nadziemnych, w tym poddasze użytkowe, 

- usługowego do 7,0 m npt., do dwóch kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe, 

- garażowego do 4,0 m npt, jedna kondygnacja nadziemna, 

c) dach: 

- w budynku mieszkalnym i mieszkalno-usługowym dwuspadowy symetryczny w profilu o kącie 

nachylenia głównych połaci dachowych od 30
0 
do 48

0
, 

- w budynku usługowym jednospadowy o kącie nachylenia połaci dachowej od 5
0 

do 20
0 

lub 

dwuspadowy o kącie nachylenia głównych połaci dachowych od 25
0 
do 48

0
, 

- w budynku garażowym jednospadowy o kącie nachylenia połaci dachowej od 5
0 
do 20

0
, 

- kierunek kalenicy głównych połaci dachu równoległy do frontu działki, 

d) możliwość realizacji lukarn, zajmujących nie więcej niż 30 % każdej połaci dachowej, 

e) pokrycie dachu dachówką lub blacho dachówką; 

9) prawo do realizacji zabudowy na granicy działki. 

4. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem MW/U4 ustala się: 

1) przeznaczenie terenu – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z usługami; 

2) prowadzenie usług nieuciążliwych; 

3) zachowanie istniejącego budynku mieszkalnego, oznaczonego na rysunku planu, z możliwością jego 

przebudowy i rozbudowy; 

4) dla ww. budynku mieszkalnego, obowiązują ustalenia § 4 ust. 1 i 2 oraz § 5 ust. 1 i 2 niniejszego planu; 

5) zachowanie istniejących budynków usługowych i kotłowni, oznaczonych na rysunku planu, z możliwością 

ich przebudowy, rozbudowy i nadbudowy; 

6) możliwość prowadzenia usług w parterze budynku mieszkalnego; 

7) realizację budynków: mieszkalnego, usługowego lub mieszkalno - usługowego; 

8) możliwość realizacji budynków gospodarczych i garażowych; 

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 8 – Poz. 4594



9) możliwość realizacji wiat, w tym obiektu usługowego w formie wiaty, z zachowaniem następujących 

warunków: 

a) wysokość od 2,5 do 6,0 m npt., 

b) szerokość do 25 m 

c) dach jednospadowy o kącie nachylenia połaci dachowej od 5
0 

do 20
0 

lub dwuspadowy o nachyleniu 

głównych połaci od 15
0 
do 35

0
; 

10) możliwość realizacji urządzeń rekreacyjnych; 

11) minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki budowlanej 200 m
2
; 

12) parametry i wskaźniki zagospodarowania działki budowlanej: 

a) intensywność zabudowy od 0,3 do 2,5, 

b) minimalna powierzchnia biologicznie czynna działki 20 %; 

13) zasady kształtowania zabudowy: 

a) szerokość elewacji frontowej: 

- w budynku mieszkalnym, mieszkalno - usługowym lub usługowym do 28,0 m, z zastrzeżeniem pkt 4, 

- w budynku kotłowni do 15,0 m, 

- w budynku gospodarczym i garażowym do 5,0 m, 

b) wysokość budynku: 

- mieszkalnego, mieszkalno - usługowego i usługowego do 17,0 m npt., do czterech kondygnacji 

nadziemnych, w tym poddasze użytkowe, z zastrzeżeniem pkt 4, 

- kotłowni do 6,5 m npt., do dwóch kondygnacji nadziemnych, 

- gospodarczego i garażowego do 3,5 m npt, jedna kondygnacja nadziemna, 

c) dach: 

- w budynku mieszkalnym, mieszkalno-usługowym dwuspadowy symetryczny w profilu o kącie 

nachylenia głównych połaci dachowych od 30
0 
do 48

0
, z zastrzeżeniem pkt 4, 

- w budynku usługowym jednospadowy o kącie nachylenia połaci dachowej do 15
0 

lub dwuspadowy 

o kącie nachylenia głównych połaci dachowych od 25
0 
do 48

0
, 

- w budynku kotłowni oraz budynkach gospodarczych i garażowych jednospadowy o kącie nachylenia 

połaci dachowej od 5
0 
do 20

0
, 

- kierunek kalenicy głównych połaci dachu równoległy do frontu działki, 

d) możliwość realizacji lukarn, zajmujących nie więcej niż 30 % każdej połaci dachowej, 

14) przebudowę istniejącej zabudowy substandardowej z zachowaniem parametrów określonych w pkt 13. 

5. Na terenach MW/U1 - MW/U4 dopuszcza się realizację: 

a) obiektów małej architektury, 

b) urządzeń, związanych z przeznaczeniem terenu, 

c) niezależnie od ustalonych linii zabudowy przyłączy i urządzeń służących obsłudze budynków oraz 

pełnionych przez nie funkcji. 

6. Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami, oznaczone na rysunku planu symbolem 

MW/U1 - MW/U4, należą do terenów, dla których obowiązują dopuszczalne poziomy hałasu jak dla terenów 

mieszkaniowo - usługowych, zgodnie z przepisami odrębnymi. 

§ 13. 1. Na terenie usługowym, oznaczonym na rysunku planu symbolem U, ustala się: 

1) przeznaczenie – teren usług gastronomicznych; 
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2) możliwość wprowadzenia funkcji handlowej; 

3) zachowanie istniejącego budynku usługowego z możliwością jego rozbudowy, przebudowy i nadbudowy; 

4) zachowanie istniejącego budynku gospodarczego z możliwością jego przebudowy i rozbudowy; 

5) parametry i wskaźniki zagospodarowania działki budowlanej: 

a) intensywność zabudowy od 0,4 do 0,7, 

b) minimalna powierzchnia biologicznie czynna działki 20 %; 

6) zasady kształtowania zabudowy: 

a) wysokość budynku: 

- usługowego do 9,0 m npt., dwie kondygnacje nadziemne, 

- gospodarczego do 4,0 m npt., jedna kondygnacja nadziemna, 

b) szerokość elewacji frontowej: 

- budynku usługowego do 30,0 m, 

- budynku gospodarczego do 18,0 m 

c) dachy: 

- budynku usługowego płaski o kącie nachylenia połaci dachowej od 5
0 
do 15

0 
lub dwuspadowy o kącie 

nachylenia głównych połaci dachowych od 25
0 
do 48

0
, 

- budynku gospodarczego jednospadowy o kącie nachylenia połaci dachowej od 5
0 
do 15

0
. 

2. Na terenie usługowym dopuszcza się realizację: 

1) obiektów małej architektury; 

2) elementów i instalacji reklamowych; 

3) niezależnie od ustalonych linii zabudowy przyłączy i urządzeń służących obsłudze ww. budynków. 

§ 14. 1. Na terenach, oznaczonych na rysunku planu symbolem ZP1, ZP2, ZP3 ustala się: 

1) zachowanie istniejących terenów zieleni wysokiej, średniej i niskiej; 

2) zachowanie istniejących tablic informacyjnych z możliwością realizacji nowych o wysokości do 3,5 m; 

3) zachowanie istniejących ciągów pieszych i pieszo-rowerowych oraz obiektów małej architektury. 

2. Na terenach ZP1 - ZP3 dopuszcza się realizację: 

1) nowych chodników i ścieżek rowerowych; 

2) obiektów małej architektury, w postaci altan, ławek, pergoli, latarni parkowych, murków oporowych; 

3) urządzeń infrastruktury technicznej. 

3. Na terenie ZP2 ustala się zachowanie istniejącego dojazdu do budynku usługowego, zlokalizowanego na 

terenie MW/U2. 

4. Na terenach ZP3 ustala się zachowanie istniejących budynków tymczasowych, z możliwością ich 

przebudowy i rozbudowy o wysokości nie większej niż 3,5 m npt. i powierzchni nie większej niż 15 m
2
. 

§ 15. 1. Dla terenu, oznaczonego na rysunku symbolem KP1, ustala się: 

1) przeznaczenie – teren parkingu; 

2) nawierzchnia utwardzona; 

3) zachowanie istniejącego przystanku autobusowego z możliwością przebudowy; 

4) możliwość realizacji nowych miejsc parkingowych; 

5) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z nawierzchni parkingów do kanałów deszczowych; 
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6) udział powierzchni biologicznie czynnej – nie mniej niż 10 % wyznaczonego terenu. 

2. Dla terenów, oznaczonych na rysunku planu symbolem KP2 ustala się: 

1) przeznaczenie – tereny parkingów; 

2) nawierzchnia utwardzona; 

3) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z nawierzchni parkingów do kanałów deszczowych; 

4) udział powierzchni biologicznie czynnej – nie mniej niż 10 % wyznaczonego terenu. 

3. Dla terenu, oznaczonego na rysunku symbolem KP3, ustala się: 

1) przeznaczenie – teren parkingu; 

2) przeznaczenie uzupełniające – garaże; 

3) nawierzchnia utwardzona; 

4) zachowanie istniejącego budynku garażowego, oznaczonego na rysunku planu; 

5) realizację nowych budynków garażowych; 

6) zasady kształtowania zabudowy garażowej: 

a) wysokość zabudowy do 4,0 m npt., jedna kondygnacja nadziemna, 

b) dach jednospadowy o kącie nachylenia połaci dachowej od 5
0 
do 20

0
; 

7) parametry i wskaźniki zagospodarowania działki budowlanej: 

a) intensywność zabudowy od 0,1 do 0,9, 

b) minimalna powierzchnia biologicznie czynna działki 5 %; 

8) minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki 20 m
2
; 

9) przebudowę istniejącej zabudowy substandardowej z zachowaniem parametrów określonych w pkt 6; 

10) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z nawierzchni parkingów do kanałów deszczowych; 

11) obsługa komunikacyjna z terenu KDW3, z możliwością dojazdu przez teren MW 

§ 16. Dla terenu drogi publicznej, oznaczonej na rysunku planu symbolem KDG, ustala się: 

1) klasę drogi G – główna; 

2) szerokość ulicy w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu; 

3) zakaz lokalizacji infrastruktury technicznej nie związanej z funkcjonowaniem drogi, poza przejściami 

poprzecznymi sieci przez drogę; 

4) zachowanie istniejących zjazdów z możliwością ich poszerzenia; 

5) zakaz lokalizacji nowych zjazdów. 

§ 17. Dla terenów dróg publicznych, oznaczonych na rysunku planu symbolem KDD1 i KDD2, ustala się: 

1) klasę drogi – D – dojazdowa; 

2) szerokość ulicy w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu; 

3) możliwość lokalizacji w pasie drogowym liniowej infrastruktury technicznej; 

4) zachowanie istniejących zjazdów z możliwością ich poszerzenia; 

5) lokalizację nowych zjazdów według przepisów odrębnych. 

§ 18. 1. Dla terenów dróg wewnętrznych, oznaczonych symbolem KDW1, KDW2, KDW3 ustala się: 

1) szerokość dróg w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu; 

2) nawierzchnia utwardzona; 

3) możliwość realizacji w liniach rozgraniczających dróg liniowej infrastruktury technicznej. 
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2. Dla terenu KDW1 ustala się realizację miejsc parkingowych w liniach rozgraniczających terenu. 

3. Dla terenu KDW2 ustala zakaz realizacji miejsc postojowych. 

4. Dla terenu KDW3 ustala się możliwość obsługi komunikacyjnej terenu KP3. 

§ 19. Dla terenu ciągu pieszego, oznaczonego symbolem Kx ustala się: 

1) szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu; 

2) nawierzchnia utwardzona; 

3) zakaz zabudowy. 

Rozdział 3. 

Ustalenia końcowe 

§ 20. Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się stawkę 

procentową służącą naliczeniu opłaty od wzrostu wartości nieruchomości na skutek uchwalenia niniejszego 

planu w wysokości 30 %. 

§ 21. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Krzyża Wlkp. 

§ 22. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego oraz podlega publikacji na stronie internetowej Gminy Krzyż Wlkp. 

  

  Przewodniczący 

 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. 

(-) dr Czesław Jadżyn 
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