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UCHWAŁA NR VII/66/2011 RADY MIEJSKIEJ W KRZYŻU WLKP. 

 z dnia 29 czerwca 2011 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wizany dla działek nr 142/5 i nr 143  

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 2006r. 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 40 poz. 230, 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 130 
poz. 871, Nr 149 poz. 996, Nr 155 poz. 1043, Dz. U. 
z 2011 r. Nr 32 poz. 159),  

Rada Miejska w Krzyżu Wlkp. uchwala, co nastć-
puje:  

 

Rozdział I 
Przepisy ogólne 

§ 1. 1. Uchwala sić miejscowy plan zagospodaro-
wania przestrzennego wsi Wizany dla działek nr 
142/5 i nr 143. 

2. Granicami obszaru objćtego planem są 
granice ewidencyjne działek nr 143 i 142/5 oraz 
granica podziału użytków dz. nr 142/5, oznaczone 
graficznie na rysunku planu w skali 1:1000, zwa-
nym dalej rysunkiem. 

3. Integralnymi czćċciami uchwały są: 
1) rysunek planu, o którym mowa w ust. 2, 

stanowiący załącznik nr 1 do uchwały; 
2) stwierdzenie zgodnoċci miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego wsi Wi-
zany dla działek nr 142/5 i nr 143 
z ustaleniami studium uwarunkowaĉ 
i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego miasta i gminy Krzyż Wlkp., stano-
wiące załącznik nr 2 do uchwały; 

3) rozstrzygnićcie o sposobie rozpatrzenia 
uwag do projektu miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego wsi Wiza-

ny dla działek nr 142/5 i nr 143, stanowiące 
załącznik nr 3 do uchwały; 

4) rozstrzygnićcie o sposobie realizacji, zapi-
sanych w miejscowym planie zagospoda-
rowania przestrzennego wsi Wizany dla 
działek nr 142/5 i nr 143, inwestycji 
z zakresu infrastruktury technicznej, które 
należą do zadaĉ własnych gminy oraz za-
sadach ich finansowania, stanowią-ce za-
łącznik nr 4 do uchwały. 

 
§ 2. 1. Na obszarze objćtym planem nie wystćpują: 

1) tereny i obiekty podlegające ochronie, 
wymagające ustalenia granic i sposobów 
zagospodarowania, ustalonych na podsta-
wie odrćbnych przepisów, w tym terenów 
górniczych, a także narażonych na niebez-
pieczeĉstwo powodzi oraz zagrożonych 
osuwaniem sić mas ziemnych; 

2) obszary wymagające scalenia i podziału 
nieruchomoċci; 

3) obszary przestrzeni publicznej w rozumie-
niu art. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym. 

2. Na obszarze objćtym planem nie ustala 
sić: 

1) szczególnych warunków zagospodarowa-
nia terenów oraz ograniczeĉ w ich użytko-
waniu, w tym zakazów zabudowy; 

2) sposobów i terminów tymczasowego za-
gospodarowania, urządzania i użytkowania 
terenów. 

3. Teren objćty planem znajduje sić w: 
1) obszarze specjalnej ochrony ptaków Natura 

2000 „Lasy Puszczy nad Drawą; 
2) obrćbie czwartorzćdowego GZWP nr 138 

objćtego ochroną; 
3) obrćbie trzeciorzćdowego GZWP nr 127; 
4) obrćbie krajowego korytarza migracji, roz-

przestrzeniania i wymiany genetycznej or-
ganizmów żywych. 

 
§ 3. 1. Obowiązują nastćpujące oznaczenia graficz-
ne, okreċlone na rysunku: 

1) linie rozgraniczające tereny o różnym prze-
znaczeniu lub różnych zasadach zagospo-
darowania, zgodne z ewidencją gruntów; 

2) linie rozgraniczające tereny o różnym prze-
znaczeniu lub różnych zasadach zagospo-
darowania, niewystćpujące w ewidencji 
gruntów; 
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3) maksymalne nieprzekraczalne linie zabu-
dowy; 

4) droga wewnćtrzna - kierunek obsługi ko-
munikacyjnej; 

5) szpalerowa zieleĉ izolacyjna; 
6) integralne czćċci nieruchomoċci 

2. Przez maksymalną nieprzekraczalną linić 
zabudowy, o której mowa w ust. 1 pkt 3, należy 
rozumieć linić ograniczającą sytuowanie wszyst-
kich elementów zaliczanych do kubatury brutto 
budynku, zgodnie z przepisami Prawa budowlane-
go 

3. Droga wewnćtrzna – kierunek obsługi ko-
munikacyjnej terenu, o którym mowa w ust. 1 pkt 
4, oznacza możliwoċć powiązania komunikacyjne-
go terenu objćtego planem z istniejącymi drogami 
gminnymi (KD-D i KDW - obszar poza planem). 
Miejsce włączenia drogi wewnćtrznej dla obsługi 
terenu objćtego planem może być realizowane 
wzdłuż granicy dróg, oznaczonych na rysunku. 

4. Integralne czćċci nieruchomoċci, o których 
mowa w ust.1 pkt. 6, nie są obligatoryjne. 
 
§ 4. Na obszarze objćtym planem ustala sić nastć-
pujące przeznaczenie terenów: 

1) teren obiektów produkcyjnych, składów 
i magazynów, oznaczenie na rysunku – P; 

2) tereny zieleni, oznaczenie na rysunku – Z.  
 
§ 5. Zgodnie z art.35 ustawy z dnia 27 marca 2003 
r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym, tereny dla których przeznaczono, 
w niniejszej uchwale, inne niż dotychczasowe użyt-
kowanie, mogą być wykorzystywane w sposób 
dotychczasowy, do czasu ich zagospodarowania 
zgodnie z planem. 

 

Rozdział II 
Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 

jako zasady kształtowania ładu przestrzennego 

§ 6. Dla terenu projektowanych obiektów produk-
cyjnych, składów i magazynów (P), o którym mo-
wa w §4 pkt. 1, ustala sić: 

1) możliwoċć sytuowania obiektów związa-
nych z wyznaczoną funkcja terenu, obiek-
tów infrastruktury technicznej, dróg we-
wnćtrznych, parkingów, zieleni oraz obiek-
tów małej architektury; 

2) maksymalną powierzchnić zabudowy do 
45% powierzchni terenu; 

3) minimalną powierzchnić terenu biologicz-
nie czynnego – 20% powierzchni wyzna-
czonego terenu; 

4) wysokoċć budynków – do 10,0 m, 
I kondygnacja nadziemna; w przypadkach 
technologicznie uzasadnionych możliwoċć 
zastosowania II kondygnacji nadziemnej; 

5) dach budynków stromy o symetrycznym 
układzie połaci dachowych i nachyleniu nie 
mniejszym niż 15°; 

6) obowiązkowe zapewnienie miejsc posto-
jowych dla pojazdów związanych 
z produkcją oraz dla osób przebywających 
okresowo i pojazdów pracowników. 

 
§ 7. Dla terenu zieleni (Z), o którym mowa w §4 
pkt.2, stanowiącego integralną czćċć terenu obiek-
tów produkcyjnych, składów i magazynów (P) - 
ustala sić zachowanie istniejącej zieleni oraz zakaz 
zabudowy budynkami. 

 

Rozdział III 
Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego 

§ 8. 1. Ochronć ċrodowiska realizuje sić poprzez: 
1) docelowe techniczne uzbrojenie terenu, 

w tym zbiorowe zaopatrzenie w wodć oraz 
odbiór ċcieków komunalnych, z zachowa-
niem przepisów odrćbnych; dopuszcza sić 
możliwoċć budowy szczelnego zbiornika 
bezodpływowego na ċcieki do czasu reali-
zacji kanalizacji sanitarnej, z ich systema-
tycznym wywozem przez koncesjonowane-
go przewoźnika do oczyszczalni ċcieków; 

2) gromadzenie segregowanych odpadów 
w wyznaczonych miejscach na terenie po-
sesji oraz ich dalsze zagospodarowanie 
i wywóz przez koncesjonowanego prze-
woźnika, zgodnie z planem gospodarki od-
padami dla Gminy Krzyż Wlkp. i przepisami 
odrćbnymi; 

3) ustalenia dotyczące standardów kształto-
wania zabudowy, w tym wskaźników po-
wierzchni biologicznie czynnej; 

4) możliwoċć lokalizowania przedsićwzićć, 
o funkcji wyznaczonej w planie, mogących 
zawsze lub potencjalnie znacząco oddzia-
ływać na ċrodowisko, których oddziaływa-
nie nie powoduje przekroczenia standar-
dów jakoċci ċrodowiska okreċlonych 
w przepisach odrćbnych poza tere-nem, do 
którego inwestor posiada tytuł prawny; 

5) zachowanie i uzupełnienie istniejącej ziele-
ni. 

2. Dla ochrony archeologicznego dziedzictwa 
kulturowego ustala sić obowiązek prowadzenia 
badaĉ archeologicznych podczas inwestycji zwią-
zanych z zabudowaniem i zagospodarowaniem 
terenu w oznaczonych na rysunku planu strefach 
ochrony stanowisk archeologicznych oraz uzyska-
nia pozwolenia Wielkopolskiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków na prowadzenie badaĉ 
archeologicznych przed uzyskaniem pozwolenia 
na budowć. 

Rozdział IV 
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów komunikacji i infrastruktury 

technicznej 

§ 9. Obsługć komunikacyjną terenu objćtego pla-
nem stanowią drogi wewnćtrzne Kw, zlokalizowa-



Dziennik Urzćdowy 
Województwa Wielkopolskiego Nr 222 – 21269 – Poz. 3514 
 

ne na terenie – P, powiązane z gminnymi drogami 
- dojazdową KD-D i wewnćtrzną KDW, znajdują-
cymi sić poza obszarem objćtym planem, zapew-
niające również dojazd do wyznaczonego terenu 
w planie jednostkom ratowniczo-gaċniczym 
w przypadku zagrożenia pożarowego. 
 
§ 10. 1. Dla obszaru objćtego planem ustala sić 
nastćpujące zasady obsługi w zakresie infrastruk-
tury technicznej 

1) zaopatrzenie w wodć – poprzez przyłącza 
do wiejskiej sieci wodociągowej istniejącej 
w drodze gminnej, zapewniające również 
wymagane przeciwpożarowe zaopatrzenie 
w wodć; 

2) zasilanie w energić elektryczną – 
z istniejącego systemu elektroenergetycz-
nego; 

3) odprowadzenie ċcieków komunalnych – do 
projektowanego zbiornika bezodpływowe-
go na ċcieki komunalne z wywozem przez 
koncesjonowanego przewoźnika do 
oczyszczalni ċcieków, docelowo do wiej-
skiej sieci kanalizacji sanitarnej; 

4) odprowadzenie wód opadowych i rozto-
powych: 

a) z zanieczyszczonych nawierzchni utwar-
dzonych – do wód i do ziemi, po ich 
uprzednim podczyszczeniu do wartoċci 
okreċlonych w przepisach odrćbnych; 

b) z pozostałych terenów (z dachów) – po-
przez odprowadzenie ich na terenie, 
z wykorzystaniem retencji powierzchnio-
wej, w obrćbie działki inwestora, bez naru-
szania interesu osób trzecich; 

5) zaopatrzenie w energić cieplną - 
z indywidualnych źródeł ciepła, poprzez 
stosowanie paliw płynnych, gazowych 
i stałych, charakteryzujących sić najniż-
szymi wskaźnikami emisji, spełniające 

wymagania ochrony ċrodowiska wynikają-
ce z przepisów odrćbnych albo wykorzysta-
nie alternatywnych źródeł energii; 

6) obsługć telekomunikacyjną – poprzez ist-
niejący, w miarć potrzeb rozbudowywany 
system łącznoċci telefonicznej. 

2. Nie przewiduje sić zadaĉ własnych Gminy 
w zakresie realizacji inwestycji infrastruktury tech-
nicznej. 

3. Gospodarowanie odpadami, powstającymi 
na obszarze objćtym planem, w tym również 
przemieszczanie mas ziemnych powstałych w 
procesie inwestycyjnym, nastąpi poprzez komu-
nalny system odbioru odpadów oraz postćpowa-
nie zgodne z planem gospodarki odpadami dla 
Gminy Krzyż Wlkp. oraz przepisami odrćbnymi 
w tym zakresie. 

4. Powiązania zewnćtrzne systemów infra-
struktury technicznej sieci infrastruktury technicz-
nej, na obszarze objćtym planem, stanowią ele-
menty systemów gminnych. 

 

 

Rozdział V 
Przepisy końcowe 

§ 11. Dla wszystkich terenów objćtych planem 
ustala sić stawkć – 30%, stanowiącą podstawć do 
okreċlenia opłaty z tytułu wzrostu wartoċci nieru-
chomoċci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym. 
 
§ 12. Wykonanie uchwały powierza sić Burmi-
strzowi Krzyża Wlkp. 
 
§ 13. Uchwała obowiązuje po upływie 30 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym  
Województwa Wielkopolskiego. 

 
 Przewodniczący  

Rady Miejskiej 
(-) dr Czesław Jadżyn 
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Załącznik nr 1 
do uchwały nr VII/66/2011 

Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. 
z dnia 29 czerwca 2011 r. 
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Załącznik nr 2 
do uchwały nr VII/66/2011 

Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. 
z dnia 29 czerwca 2011 r. 

 
STWIERDZENIE ZGODNOĊCI MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI WI-
ZANY DLA DZIAŁEK NR 142/5 I NR 143 Z USTALENIAMI STUDIUM UWARUNKOWAĈ I KIERUNKÓW ZAGO-

SPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY KRZYŻ WLKP. 
 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (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 130 
poz. 871, Nr 149 poz. 996, Nr 155 poz. 1043, Dz. U. 
z 2011 r. Nr 32 poz. 159),Rada Miejska w Krzyżu 
Wlkp. 
 
stwierdza zgodnoċć miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego wsi Wizany dla działek 
nr 142/5 i nr 143 z ustaleniami studium uwarun-
kowaĉ i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego miasta i gminy Krzyż Wlkp. (uchwała Nr 

XVII/134/2000  Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z 
dnia 30. 03. 2000 r.). 
 
UZASADNIENIE 
Obszar miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego wsi Wizany dla działek nr 142/5  i 
nr 143 nie jest zabudowany. Teren okreċlony jest 
w studium uwarunkowaĉ i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego gminy jako obszar zlewni 
oczyszczalni ċcieków, przeznaczony pod zabudo-
wć. 
Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego są zgodne z ustaleniami studium 
w zakresie: kierunków zmian w strukturze prze-
strzennej oraz polityki przestrzennej gminy Krzyż 
Wlkp.  
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Załącznik nr 3 
do uchwały nr VII/66/2011 

Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. 
z dnia 29 czerwca 2011 r. 

 
ROZSTRZYGNIĆCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGO-

SPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI WIZANY DLA DZIAŁEK NR 142/5 I NR 143 
 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (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 130 

poz. 871, Nr 149 poz. 996, Nr 155 poz. 1043, Dz. U. 
z 2011 r. Nr 32 poz. 159),Rada Miejska w Krzyżu 
Wlkp. 
 
Stwierdza brak wniesionych uwag do projektu 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego  wsi Wizany dla działek nr 142/5 i nr 
143. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załącznik nr 4 
do uchwały nr VII/66/2011 

Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. 
z dnia 29 czerwca 2011 r. 

 

 
ROZSTRZYGNIĆCIE O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWA-

NIA PRZESTRZENNEGO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
WSI WIZANY DLA DZIAŁEK NR 142/5 I NR 143, INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, 

KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAĈ WŁASNYCH GMINY ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA. 
 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, zmiana: 
(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 130 poz. 

871, Nr 149 poz. 996, Nr 155 poz. 1043, Dz. U. z 
2011 r. Nr 32 poz. 159),Rada Miejska w Krzyżu 
Wlkp. rozstrzyga, co nastćpuje: 
 
§1. Na obszarze objćtym planem nie przewiduje 
sić zadaĉ własnych Gminy Krzyż Wlkp. w zakresie 
realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury tech-
nicznej 

 

  


