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UCHWAŁA NR VIII/75/2011 RADY MIEJSKIEJ W KRZYŻU WLKP. 

 z dnia 23 sierpnia 2011 r. 

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

Młodych – budownictwo garażowe 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 
z 2001 r. Nr 142 poz.1591 ze zm.), art. 20 ust.1 
ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 
r. Nr 80 poz.717 ze zm.) Rada Miejska w Krzyżu 
Wlkp. uchwala co nastćpuje: 

Rozdział I 
Przepisy ogólne 

§ 1. 1. Zgodnie z uchwałą Nr XXIII/234/2009 Rady 
Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 23 lutego 2009 
roku w sprawie przystąpienia do sporządzania 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego miasta Krzyż Wlkp. w rejonie Osiedla 
Młodych – budownictwo garażowe oraz po 
stwierdzeniu zgodnoċci z ustaleniami Studium 
uwarunkowaĉ i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta i gminy Krzyż Wlkp. przyjć-
tym uchwałą Nr XVII/134/2000 Rady Miejskiej 
w Krzyżu Wlkp. z dnia 30 marca 2000 roku, uchwa-
la sić miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego miasta Krzyż Wlkp. w rejonie Osiedla 
Młodych – budownictwo garażowe, zwany dalej 
planem. 

2. Plan obejmuje obszar miasta Krzyż Wlkp. 
ograniczony: od północy granicą działek nr 340/6, 
344/2 i 345, od wschodu granicami działek nr 350, 
351/2 i 352/2, od południa granicą działek nr 349/6, 
349/1 i 349/2, od zachodu granicą działek 349/11, 
357/2, 356, 354/1 i 348/2. 

3. Przedmiotem planu jest umożliwienie bu-
dowy zespołu garaży na obszarze okreċlonym 
w ust. 2 niniejszej uchwały. 

4. Integralną czćċcią uchwały są: 
1) rysunek planu, wykonany na mapie w skali 

1:1000, obejmujący obszar okreċlony w ust. 
2, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej 
uchwały; 

2) rozstrzygnićcie w sprawie stwierdzenia 
zgodnoċci ze studium – załącznik nr 2; 

3) rozstrzygnićcie w sprawie realizacji zadaĉ 
z zakresu infrastruktury technicznej, które 
należą do zadaĉ własnych gminy oraz za-
sadach ich finansowania, zgodnie 
z przepisami o finansach publicznych – za-
łącznik nr 3; 

4) rozstrzygniecie o sposobie rozpatrzenia 
uwag wniesionych do projektu planu – za-
łącznik nr 4. 

5. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: 

1) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy 
przez to rozumieć linić, która nie może zo-
stać przekroczona zewnćtrznymi ċcianami 
budynków, zarówno w przypadku budowy 
nowych obiektów oraz rozbudowy budyn-
ków istniejących, przy czym trójkąty ozna-
czone na tej linii wskazują stronć, po której 
możliwa jest zabudowa; 

2) wskaźniku intensywnoċci zabudowy terenu 
– należy przez to rozumieć odpowiednio 
stosunek powierzchni zabudowy garażowej 
na terenie do powierzchni terenu. 

 

§ 2. Na obszarze planu ustala sić nastćpujące prze-
znaczenie terenu – zabudowa garażowa, oznaczo-
na na rysunku planu symbolem KS. 
 

§ 3. 1. Zakazuje sić lokalizacji inwestycji związa-
nych z realizacją przedsićwzićć mogących znaczą-
co oddziaływać na ċrodowisko. 

2. Ustala sić nastćpujące zasady ochrony 
ċrodowiska przyrodniczego: 

1) nakaz prowadzenia gospodarki odpadami 
oraz wodno-ċciekowej zgodnie z zasadami 
okreċlonymi w §4 ust. 3; 

2) obowiązek ochrony terenów wymagają-
cych ochrony akustycznej przed hałasem, 
wg przepisów odrćbnych; 

3) zakaz wprowadzania nieoczyszczonych 
ċcieków do gruntu. 

 

Rozdział II 
Przepisy szczegółowe 

§ 4. 1. Na terenie KS ustala sić: 
1) realizacjć zabudowy garażowej, składającej 

sić maksymalnie z 12 boksów garażowych; 
2) gabaryty zabudowy: 
a) wysokoċć zabudowy do 4 m, 
b) dach jednospadowy lub dwuspadowy 

o nachyleniu połaci do 15º; 
3) wskaźnik intensywnoċci zabudowy terenu 

do 0,8; 
4) powierzchnia zabudowy terenu do 80 %; 
5) powierzchnić biologicznie czynną terenu 

nie mniejszą niż 5 %; 
6) realizacjć niezależnie od ustalonych linii 

zabudowy przyłączy i urządzeĉ służących 
obsłudze ww. budynków. 

2. Dopuszcza sić podział terenu na działki 
w obrysie pojedynczych boksów garażowych. 
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3. Zasady budowy systemów infrastruktury 
technicznej: 

1) zaopatrzenie w wodć z istniejącej poza 
granicami planu sieci miejskiej; 

2) odprowadzanie wód opadowych lub rozto-
powych do istniejących poza granicami 
planu kanałów deszczowych; 

3) zaopatrzenie w energić elektryczną 
z istniejącej poza granicami planu sieci 
energetycznej niskiego napićcia; 

4) gromadzenie segregowanych odpadów 
w wyznaczonych miejscach i ich dalsze za-
gospodarowanie zgodnie z Planem Gospo-
darki Odpadami dla Gminy Krzyż Wlkp. 
i przepisami odrćbnymi. 

 

 
 
 
 

Rozdział III 
Przepisy końcowe 

§ 5. Ustala sić stawkć procentową służącą nalicze-
niu opłaty od wzrostu wartoċci nieruchomoċci na 
skutek uchwalenia niniejszego planu w wysokoċci 
20 % dla terenu KS 
 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza sić Burmistrzo-
wi Krzyża Wlkp. 
 

§ 7. Uchwala wchodzi w życie po upływie 30 dni 
od dnia jej publikacji w Dzienniku Urzćdowym 
Województwa Wielkopolskiego oraz podlega pu-
blikacji na stronie internetowej Urzćdu Miejskiego 
w Krzyżu Wlkp. 
 

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  

(-) dr Czesław Jadżyn  
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Załącznik nr 1 
do uchwały nr VIII/75/2011 

Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. 
z dnia 31 sierpnia 2011 r. 
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Załącznik nr 2 
do uchwały nr VIII/75/2011 

Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. 
z dnia 31 sierpnia 2011 r. 

 

ROZSTRZYGNIĆCIE W SPRAWIE STWIERDZENIA ZGODNOĊCI MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWA-
NIA PRZESTRZENNEGO Z USTALENIAMI STUDIUM UWARUNKOWAĈ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWA-

NIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY KRZYŻ WLKP. 

 

 Stosownie do art. 20 ust.1 ustawy z dnia 
27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz.717, ze zm.), 
Rada Miejska w Krzyżu Wlkp. stwierdza zgodnoċć 
ustaleĉ miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Krzyż Wlkp. w rejonie 

Osiedla Młodych – budownictwo garażowe ze 
Studium uwarunkowaĉ i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego miasta i gminy Krzyż Wlkp., 
przyjćtym uchwałą Nr XVII/134/2000 Rady Miej-
skiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 30 marca 2000 roku. 

 
Załącznik nr 3 

do uchwały nr VIII/75/2011 
Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. 

z dnia 31 sierpnia 2011 r. 
 

ROZSTRZYGNIĆCIE W SPRAWIE REALIZACJI ZADAĈ Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ ORAZ 
ZASAD ICH FINANSOWANIA 

 

 Stosownie do art. 20 ust.1 ustawy z dnia 
27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz.717, ze zm.), 
Rada Miejska w Krzyżu Wlkp. rozstrzyga co nastć-
puje: 

uchwalenie miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego w rejonie Osiedla Młodych – 
budownictwo garażowe nie obciąża budżetu gmi-
ny w zakresie zadaĉ związanych z realizacją infra-
struktury technicznej oraz zasad ich finansowania. 

 
 

Załącznik nr 4 
do uchwały nr VIII/75/2011 

Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. 
z dnia 31 sierpnia 2011 r. 

 
ROZSTRZYGNIĆCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO PROJEKTU PLANU 

 

 Stosownie do art. 20 ust.1 ustawy z dnia 
27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz.717, ze zm.),  
Rada Miejska w Krzyżu Wlkp. rozstrzyga co nastć-
puje: 

W związku z brakiem uwag wniesionych do miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Krzyż Wlkp. w rejonie Osiedla Młodych – 
budownictwo garażowe nie rozstrzyga sić 
o sposobie ich rozpatrzenia. 
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