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Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, 
zmiana: Dz. U. z 2004 r. Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz. 
1492, Dz. U. z 2005 r., Nr 113 poz. 954, Nr 130 
poz. 1087, Dz. U. z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 225 
poz. 1635, Dz. U. z 2008 r., Nr 199 poz. 1227, Nr 
201 poz. 1237, Nr 220 poz. 1413, Dz. U. z 2010 
r. Nr 24 poz. 124, Nr 75 poz. 474, Nr 106 poz. 
675, Nr 119 poz. 804, Nr 149, poz. 996, Nr 155, 
poz. 1043), Rada Miejska w Krzyru Wlkp. stwier-
dza zgodno[ć miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego miasta Krzyr Wlkp. dla dziaEki nr 
683 i dziaEki nr 688 w Krzyru Wlkp. z ustaleniami 
studium uwarunkowaG i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego miasta i gminy Krzyr Wlkp. 
(uchwaEa Nr XVII/134/2000 Rady Miejskiej w Krzy-
ru Wlkp. z dnia 30. 03. 2000r.). 

UZASADNIENIE
Obszar miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Krzyr Wlkp. dladziaEki nr 
683 i dziaEki nr 688 w Krzyru Wlkp. objęty jest 
ustaleniami obowiązującego miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Krzyr 
Wlkp. (uchwaEa Rady Miejskiej w Krzyru Wlkp. Nr 
XXX/221/2005 z dnia 03. 06. 2005 r.). W studium 
uwarunkowaG i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego miasta i gminy Krzyr Wlkp. występuje 
jako obszar przeznaczony pod zabudowę. Wyzna-
czony obszar objęty planem jest terenem zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej. Ustalenia miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego są 
zgodne z ustaleniami studium w zakresie kierunków 
zmian w strukturze przestrzennej i polityki gminy 
Krzyr Wlkp.

ZaEącznik nr 3
do UchwaEy nr XL/372/2010

Rady Miejskiej w Krzyru Wlkp.
z dnia 28 wrze[nia 2010 r.

 
STWIERDZENIE ZGODNOZCI MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIA-
STA KRZYq WLKP. DLA DZIADKI NR 683 I DZIADKI NR 688 W KRZYqU WLKP. Z USTALENIAMI STU-
DIUM UWARUNKOWAF I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY 

KRZYq WLKP.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 zmiana: Dz. U. z 2002 
r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 
984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, Dz. U. 
z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, Dz. 
U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, 
Nr 167 poz. 1759, Dz. U. z 2005 r. Nr 172 poz. 
1441, Nr 175 poz. 1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17, 
poz. 128, Nr 181 poz. 1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48 
poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, Dz. 
U. z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, 
Dz. U. z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, 
Dz. U. z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 106 poz. 
675), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, zmiana: Dz. U. z 
2004 r. Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz. 1492, Dz. U. z 
2005 r., Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087, Dz. 
U. z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 225 poz. 1635, Dz. 
U. z 2008 r., Nr 199 poz. 1227, Nr 201 poz. 1237, 
Nr 220 poz. 1413, Dz. U. z 2010 r. Nr 24 poz. 124, 

Nr 75 poz. 474, Nr 106 poz. 675, Nr 119 poz. 804, 
Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043), Rada Miej-
ska w Krzyru Wlkp. uchwala, co następuje: 

RozdziaE I
Przepisy ogólne

§1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego dla fragmentu wsi Dokacz 
Wielki dla dziaEki nr 81/2.

2. Granicami obszaru objętego planem są granice 
dziaEki nr 81/2, poEoronej wzdEur ul. Marchlewskie-
go na granicy miasta Krzyr Wlkp., oznaczone gra-
ficznie na rysunku planu w skali 1:1000, zwanym 
dalej rysunkiem.

3. Integralnymi czę[ciami uchwaEy są:
1) rysunek planu, o którym mowa w ust. 2, stano-

wiący zaEącznik nr 1 do uchwaEy;
2) stwierdzenie zgodno[ci miejscowego planu za-

gospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi 
Dokacz Wielki dla dziaEki nr 81/2 z ustaleniami stu-
dium uwarunkowaG i kierunków zagospodarowania 
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przestrzennego miasta i gminy Krzyr Wlkp., stano-
wiące zaEącznik nr 2 do uchwaEy.

§2. 1. Na obszarze objętym planem nie występują
1) tereny i obiekty podlegające ochronie, wyma-

gające ustalenia granic i sposobów zagospodarowa-
nia, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, 
w tym terenów górniczych, a takre nararonych na 
niebezpieczeGstwo powodzi oraz zagroronych osu-
waniem się mas ziemnych;

2) obszary wymagające scalenia i podziaEu nieru-
chomo[ci;

3) obszary przestrzeni publicznej w rozumieniu 
art. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

2. Na obszarze objętym planem nie ustala się:
1) szczególnych warunków zagospodarowania te-

renów oraz ograniczeG w ich urytkowaniu, w tym 
zakazów zabudowy;

2) sposobów i terminów tymczasowego zagospo-
darowania, urządzania i urytkowania terenów.

§3. 1. Obowiązują następujące oznaczenia gra-
ficzne, okre[lone na rysunku:

1) linie rozgraniczające tereny o rórnym przezna-
czeniu lub rórnych zasadach zagospodarowania, 
zgodne z ewidencją gruntów;

2) maksymalna nieprzekraczalna linia zabudowy.
2. Przez maksymalną nieprzekraczalną linię zabu-

dowy, o której mowa w ust. 1 pkt 2, nalery rozu-
mieć linię ograniczającą sytuowanie wszystkich ele-
mentów zaliczanych do kubatury budynku, zgodnie 
z przepisami Prawa budowlanego.

§4. Na obszarze objętym planem ustala się prze-
znaczenie ｠ teren zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej, oznaczenie na rysunku ｠ MN.

§5. 1. Zgodnie z art.35 ustawy z dnia 27 mar-
ca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym, tereny dla których przeznaczono, w 
niniejszej uchwale, inne nir dotychczasowe uryt-
kowanie, mogą być wykorzystywane w sposób 
dotychczasowy, do czasu ich zagospodarowania 
zgodnie z planem.

2. Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej, oznaczony na rysunku MN, o którym mowa w 
§4, jest terenem, dla którego zgodnie z przepisami 
odrębnymi ustalono dopuszczalne poziomy haEasu, 
odnoszące się do terenów zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej. Zapewnienie wymaganych przepi-
sami norm winno nastąpić poprzez zastosowanie 
wszelkich dostępnych rozwiązaG technicznych, 
technologicznych i organizacyjnych.

3. Na obszarze objętym planem nie lokalizuje się 
obiektów o wysoko[ci przekraczającej 50,0 m od 
poziomu terenu i ustala się zakaz lokalizowania in-
stalacji stacji bazowej telefonii komórkowej.

RozdziaE II
Warunki zabudowy i zagospodarowania terenów 
jako zasady ksztaEtowania Eadu przestrzennego

§6. 1. Dla terenu istniejącej i projektowanej zabu-
dowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN), o którym 
mowa w §4, ustala się:

1) zachowanie istniejącej zabudowy z morliwo-
[cią rozbudowy istniejącego budynku mieszkalnego 
oraz sytuowania jednego budynku gospodarczo-ga-
rarowego, obiektów maEej architektury, basenów, 
oczek wodnych, zieleni itp.;

2) w przypadku rozbiórki istniejącego budynku 
mieszkalnego morliwo[ć sytuowania na dziaEce bu-
dowlanej jednego budynku mieszkalnego jednoro-
dzinnego z zachowaniem istniejącej linii zabudowy 
jako obowiązującej;

3) Eączną maksymalną powierzchnię zabudowy ｠ 
ograniczoną linią zabudowy, nie większą nir 30% 
terenu objętego planem;

4) minimalną powierzchnię terenu biologicznie 
czynnego ｠ 30% powierzchni dziaEki budowlanej;

5) wysoko[ć budynku mieszkalnego ｠ do II kondy-
gnacji nadziemnych z dachem stromym, do 10,0 m, 
elewacja frontowa (wej[ciowa) budynku mieszkal-
nego od strony drogi ｠ wjazdu na dziaEkę;

6) dach budynku mieszkalnego:
- stromy o symetrycznym ukEadzie poEaci dacho-

wych,
- o nachyleniu poEaci dachowych nie mniejszym 

nir 25°,
- o kierunku gEównej kalenicy równolegEym do osi 

drogi;
7) dach budynku gospodarczo-gararowego stro-

my o symetrycznym ukEadzie poEaci dachowych i 
nachyleniu nie mniejszym nir 20°;

8) poziom posadowienia parteru budynku miesz-
kalnego nie wyrszy nir 0,6 m nad terenem, budyn-
ku gospodarczo-gararowego nie wyrszy nir 0,4 m 
nad terenem;

9) zakaz prowadzenia dziaEalno[ci usEugowej w 
budynku gospodarczo-gararowym.

2. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej (MN) obowiązuje zapewnienie niezbędnej ilo-
[ci miejsc postojowych lub gararowych na dziaEce 
budowlanej dla pojazdów mieszkaGców oraz osób 
przebywających okresowo.

RozdziaE III
Zasady ochrony [rodowiska, przyrody i krajobra-

zu kulturowego

§7. Ochronę [rodowiska realizuje się poprzez:
1) docelowe peEne uzbrojenie terenu, w tym ist-

niejące zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz doce-
lowy odbiór [cieków komunalnych, z zachowaniem 
przepisów odrębnych; dopuszcza się morliwo[ć 
budowy szczelnego zbiornika bezodpEywowego na 
[cieki bytowe, do czasu realizacji kanalizacji sanitar-
nej, z ich systematycznym wywozem przez konce-
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sjonowanego przewopnika do oczyszczalni [cieków;
2) gromadzenie segregowanych odpadów w wy-

znaczonych miejscach na terenie posesji oraz ich 
dalsze zagospodarowanie i wywóz przez koncesjo-
nowanego przewopnika, zgodnie z planem gospo-
darki odpadami dla Gminy Krzyr Wlkp.i przepisami 
odrębnymi;

3) ochronę przed haEasem terenu zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej (MN), podlegającego 
ochronie akustycznej, zgodnie z przepisami odręb-
nymi;

4) ustalenia dotyczące standardów ksztaEtowania 
zabudowy, w tym wskapników powierzchni biolo-
gicznie czynnej;

5) wyEączenie, na obszarze objętym planem, 
przedsięwzięć mogących zawsze lub potencjalnie 
znacząco oddziaEywać na [rodowisko, zgodnie z 
przepisami odrębnymi;

6) morliwo[ć lokalizowania jedynie takich przed-
sięwzięć, które uwzględniają wymagania ochrony 
[rodowiska w zakresie ochrony powietrza, wód, 
gleby, ziemi, ochrony przed haEasem, wibracjami i 
polami elektromagnetycznymi;

7) zachowanie walorów krajobrazowych terenu 
objętego planem poprzez wEa[ciwe zagospodarowa-
nie terenu;

8) zakaz indywidualnych rozwiązaG gospodarki 
wodnej i gospodarki odpadami.

§8. Dla ochrony dziedzictwa archeologicznego, 
na obszarze objętym planem, wymagane jest zgEa-
szanie prac ziemnych związanych z zagospodaro-
waniem lub zabudową terenu ｠ do Wielkopolskiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, w celu 
ustalenia obowiązującego inwestora zakresu badaG 
archeologicznych, zgodnie z przepisami odrębnymi.

RozdziaE IV
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy syste-
mów komunikacji i infrastruktury technicznej

§9. ObsEugę komunikacyjną terenu objętego pla-
nem stanowi istniejący zjazd z publicznej drogi wo-
jewódzkiej nr 174 ｠ ul. Marchlewskiego, zapew-
niający równier wEa[ciwy dojazd do dziaEki objętej 
planem jednostkom ratowniczo-ga[niczym w przy-
padku zagrorenia porarowego.

§10. 1. Dla obszaru objętego planem ustala się 
następujące zasady obsEugi w zakresie infrastruktu-
ry technicznej:

1) zaopatrzenie w wodę ｠ poprzez istniejące przy-
Eącze wodociągowe, zapewniające równier wyma-
gane zaopatrzenie przeciwporarowe w wodę do 
zewnętrznego gaszenia poraru (teren pasa drogo-
wego-poza planem);

2) zaopatrzenie w gaz ｠ z butli gazowych;
3) zasilanie w energię elektryczną ｠ z istniejącego 

systemu elektroenergetycznego; przez póEnocno-za-
chodnią czę[ć dziaEki przebiega linia energetyczna 

SN15 kV Drezdenko, z wymaganym pasem ochron-
nym o szeroko[ci wynikającej z przepisów odręb-
nych;

4) odprowadzenie [cieków komunalnych ｠ do 
czasu rozbudowy systemu kanalizacji sanitarnej 
dopuszcza się gromadzenie [cieków bytowych 
w szczelnym zbiorniku bezodpEywowym z wywo-
zem ich przez koncesjonowanego przewopnika do 
oczyszczalni [cieków;

5) odprowadzenie wód opadowych i roztopo-
wych:

a) pochodzących z terenów zabudowy mieszka-
niowej - poprzez odprowadzenie ich na teren, z wy-
korzystaniem retencji powierzchniowej w obrębie 
dziaEki inwestora, bez naruszania interesów osób 
trzecich,

b) pochodzących z zanieczyszczonych nawierzch-
ni utwardzonych - do ziemi, po ich wcze[niejszym 
podczyszczeniu, do warto[ci okre[lonych w przepi-
sach odrębnych;

6) zaopatrzenie w energię cieplną - z indywidual-
nych pródeE ciepEa, poprzez stosowanie paliw pEyn-
nych, gazowych i staEych, charakteryzujących się 
niskimi wskapnikami emisji lub z alternatywnych 
pródeE energii;

7) obsEugę telekomunikacyjną ｠ poprzez istnieją-
cy, w miarę potrzeb rozbudowywany system Eącz-
no[ci telefonicznej.

2. Nie przewiduje się zadaG wEasnych Gminy w 
zakresie realizacji inwestycji infrastruktury technicz-
nej.

3. Gospodarowanie odpadami, powstającymi na 
obszarze objętym planem, w tym równier prze-
mieszczenie mas ziemnych powstaEych w procesie 
inwestycyjnym, nastąpi poprzez komunalny system 
odbioru odpadów i postępowanie zgodne z planem 
gospodarki odpadami dla Gminy Krzyr Wlkp., z za-
stosowaniem przepisów odrębnych w tym zakresie.

RozdziaE V
Przepisy koGcowe

§11. Dla terenu objętego planem ustala się staw-
kę ｠ 30%, stanowiącą podstawę do okre[lenia 
opEaty z tytuEu wzrostu warto[ci nieruchomo[ci, o 
której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym.

§12. Zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 mar-
ca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym, na obszarze objętym niniejszą uchwa-
Eą, tracą moc ustalenia uchwaEy Nr XXX/221/2005 
Rady Miejskiej w Krzyru Wlkp. z dnia 03. 06. 2005 
r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Krzyr Wlkp.(Dz. U. Nr 101, 
poz. 2849 z 06. 07. 2005r.).

§13. Wykonanie uchwaEy powierza się Burmi-
strzowi Krzyra Wlkp.
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§14. UchwaEa obowiązuje po upEywie 30 dni od 
dnia ogEoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Wielkopolskiego.

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej w Krzyru Wlkp. 

(-) Andrzej RóraGski
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Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, 
zmiana: Dz. U. z 2004 r. Nr 6 poz. 41, Nr 141 
poz. 1492, Dz. U. z 2005 r., Nr 113 poz. 954, Nr 
130 poz. 1087, Dz. U. z 2006 r. Nr 45 poz. 319, 
Nr 225 poz. 1635, Dz. U. z 2008 r., Nr 199 poz. 
1227, Nr 201 poz. 1237, Nr 220 poz. 1413, Dz. 
U. z 2010 r. Nr 24 poz. 124, Nr 75 poz. 474, Nr 
106 poz. 675, Nr 119 poz. 804, Nr 149, poz. 996, 
Nr 155, poz. 1043), Rada Miejska w Krzyru Wlkp. 
stwierdza zgodno[ć miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego dla fragmentu wsi Dokacz 
Wielki dla dziaEki nr ewid. 81/2 z ustaleniami stu-
dium uwarunkowaG i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta i gminy Krzyr Wlkp. (uchwa-
Ea Nr XVII/134/2000 Rady Miejskiej w Krzyru Wlkp. 
z dnia 30. 03. 2000r.).

UZASADNIENIE

Obszar miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla fragmentu wsi Dokacz Wielki dla 
dziaEki nr 81/2 objęty jest ustaleniami obowiązują-
cego planu pt. ｧMiejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego miasta Krzyr Wlkp.  (uchwaEa Rady 
Miejskiej w Krzyru Wlkp. Nr XXX/221/2005 z dnia 
03. 06. 2005 r., ogEoszona w Dz. U. Nr 101, poz. 
2849 z dnia 6 lipca 2005 r.), jako teren zabudo-
wy usEugowo-mieszkaniowej z lokalizacją hotelu. 
W  studium uwarunkowaG i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego miasta i gminy Krzyr Wlkp. 
występuje jako teren zabudowany z morliwo[cią 
przeksztaEceG.

Obszar objęty planem przeznaczono pod zabudo-
wę mieszkaniową jednorodzinną.

Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego są zgodne z ustaleniami studium w 
zakresie kierunków zmian w strukturze przestrzen-
nej i prowadzonej polityki dla  miasta i gminy Krzyr 
Wlkp.  

ZaEącznik nr 2
do uchwaEy nr XL/373/2010

Rady Miejskiej w Krzyru Wlkp.
z dnia 28 wrze[nia 2010 r.

STWIERDZENIE ZGODNOZCI MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA 
FRAGMENTU WSI DOKACZ WIELKI DLA DZIADKI NR 81/2 Z USTALENIAMI STUDIUM UWARUNKOWAF 

I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY KRZYq WLKP. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. 
U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 zmiana: Dz. U. z 
2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 
poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz. 1806, 
Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, 
Dz. U. z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 
1203, Nr 167 poz. 1759, Dz. U. z 2005r. Nr 172 
poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, Dz. U. z 2006r. Nr 
17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, Dz. U. z 2007r. Nr 
48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, 
Dz. U. z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 
1458, Dz. U. z 2009r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 
1241, Dz. U. z 2010r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 
106 poz. 675), art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 mar-
ca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717, zmiana: Dz. U. 
z 2004r. Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz. 1492, Dz. U. z 

2005r. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087, Dz. U. 
z 2006r. Nr 45 poz. 319, Nr 225 poz. 1635, Dz. U. 
z 2008r. Nr 199 poz. 1227, Nr 201 poz. 1237, Nr 
220 poz. 1413, Dz. U. z 2010r. Nr 24 poz. 124, Nr 
75 poz. 474, Nr 106 poz. 675, Nr 119 poz. 804, Nr 
149 poz. 996, Nr 155 poz. 1043), Rada Miasta PiEy 
uchwala, co następuje:

RozdziaE I
Przepisy ogólne

§1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego miasta PiEy w rejonie ul. 
Zniadeckich i al. PowstaGców Wlkp., zwany dalej 
planem. 

2. Granicami obszaru objętego planem są: tereny 
Lasów PaGstwowych od strony obwodnicy (odcinek 
drogi krajowej nr 10, 11), linie rozgraniczające pas 
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 z dnia 28 wrze[nia 2010 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta PiEy w rejonie ul. Zniadeckich i 
al. PowstaGców Wlkp.


