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UCHWAŁA NR VII/55/2011 RADY MIEJSKIEJ W KRZYŻU WLKP. 

 z dnia 29 czerwca 2011 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krzyż Wlkp. dla działki nr 918/1 
przy ul. Drawskiej  

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

Rozdział I 
Przepisy ogólne 

§ 1. 1. Zgodnie z uchwałą Nr XXVI/257/2009 Rady 
Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 29 maja 2009 roku 
w sprawie przystąpienia do sporządzania miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Krzyż Wlkp. dla działki Nr 918/1 przy ul. 
Drawskiej oraz po stwierdzeniu zgodnoċci 
z ustaleniami Studium uwarunkowaĉ i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy 
Krzyż Wlkp. przyjćtym uchwałą Nr XVII/134/2000 
Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 30 marca 
2000 roku, uchwala sić miejscowy plan zagospo-
darowania przestrzennego miasta Krzyż Wlkp. dla 
działki Nr 918/1 przy ul. Drawskiej, zwany dalej 
planem. 

2. Plan obejmuje obszar miasta Krzyż Wlkp. 
ograniczony: od północy granicą działki nr 917, od 
wschodu granicą działki nr 919, od południa grani-
cą działek nr 929, 928/1 i 918/3, od zachodu ulicą 
Drawską. 

3. Przedmiotem planu jest ustalenie przezna-
czenia działki położonej w obszarze okreċlonym 
w ust. 2 na teren zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej z usługami nieuciążliwymi oraz na po-
trzeby poszerzenia ciągu komunikacyjnego. 

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) rozstrzygnićcie 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 działki 
– należy przez to rozumieć odpowiednio 
stosunek powierzchni kubatury budynków 
i budowli nadziemnych liczonej po obrysie, 
zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, 
na działce do powierzchni działki; 

3) usługach nieuciążliwych – należy przez to 
rozumieć działalnoċć usługową, która nie 
powoduje przekroczenia standardów jako-
ċci ċrodowiska okreċlonych przepisami od-
rćbnymi poza terenem, do którego inwe-
stor posiada tytuł prawny; 

4) zieleni izolacyjnej – należy przez to rozu-
mieć rząd drzew lub dwa rzćdy zwartego 
żywopłotu z krzewów gatunków zimozielo-
nych o wysokoċci nie mniejszej niż 2,0 m. 

 
§ 2. Na obszarze planu ustala sić nastćpujące prze-
znaczenie terenu: 

1) teren zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej z usługami nieuciążliwymi, ozna-
czony symbolem MN/U; 

2) teren drogi publicznej, klasy dojazdowej, 
oznaczony na rysunku planu symbolem 
KDD. 

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

2. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 nie doty-
czy: 

1) inwestycji celu publicznego; 
2) dróg oraz infrastruktury technicznej. 

3. Ustala sić nastćpujące zasady ochrony 
ċrodowiska przyrodniczego: 

1) nakaz prowadzenia gospodarki odpadami 
oraz wodno-ċciekowej zgodnie z zasadami 
okreċlonymi w §5; 

2) obowiązek ochrony terenów wymagają-
cych ochrony akustycznej przed hałasem, 
wg przepisów odrćbnych; 
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3) zakaz wprowadzania nieoczyszczonych 
ċcieków do gruntu; 

4) zabezpieczenie skarpy przed osuwaniem 
sić mas ziemnych zielenią. 

4. W celu ochrony przed hałasem ustala sić: 
1) realizacjć zieleni izolacyjnej wzdłuż za-

chodniej granicy planu – według rysunku 
planu; 

2) w przypadku przekroczenia dopuszczalnych 
poziomów hałasu w ċrodowisku, dopusz-
cza sić realizacjć ekranów akustycznych 
wzdłuż zachodniej granicy planu lub zasto-
sowanie innych dostćpnych ċrodków tech-
nicznych, technologicznych lub organiza-
cyjnych, zmniejszających poziom hałasu 
komunikacyjnego co najmniej do pozio-
mów dopuszczalnych, okreċlonych w prze-
pisach odrćbnych. 

 

Rozdział II 
Przepisy szczegółowe 

§ 4. 1. Na terenie MN/U ustala sić: 
1) przeznaczenie terenu – zabudowa mieszka-

niowa jednorodzinna z usługami nieuciąż-
liwymi; 

2) wskaźnik intensywnoċci działki do 0,5; 
3) powierzchnić zabudowy działki do 40 %; 
4) powierzchnić biologicznie czynną działki 

nie mniejszą niż 30 %; 
5) realizacjć zabudowy mieszkaniowej jedno-

rodzinnej, zgodnie z poniższymi warunka-
mi: 

a) lokalizacjć nie wićcej niż dwóch budynków 
mieszkaniowych na działce, 

b) wysokoċć do dwóch kondygnacji nadziem-
nych, w tym poddasze użytkowe, 

c) wysokoċć okapu lub gzymsu nad okapem 
od 2,5 m do 3,5 m, 

d) dach dwuspadowy, symetryczny w profilu, 
o nachyleniu połaci od 30º do 45º, 

e) możliwoċć realizacji lukarn lub wykuszów, 
zajmujących nie wićcej niż 25 % każdej po-
łaci, 

f) kierunek głównej kalenicy dachu zgodnie 
z rysunkiem planu, 

g) możliwoċć lokalizacji usług w parterze; 
6) realizacjć budynków niemieszkalnych, jed-

nak wyłącznie garaży i budynków gospo-
darczych oraz budynków przeznaczonych 
na działalnoċć usługową, zgodnie 
z poniższymi warunkami: 

a) lokalizacjć nie wićcej niż dwóch budynków 
garażowych i gospodarczych, 

b) możliwoċć lokalizacji garażu w kubaturze 
budynku mieszkalnego, 

c) lokalizacjć nie wićcej niż dwóch budynków 
usługowych, 

d) wysokoċć: 
- zabudowy garażowej i gospodarczej - jed-

na kondygnacja nadziemna, 

- zabudowy usługowej – do dwóch kondy-
gnacji nadziemnych, 

e) dachy dwuspadowe, symetryczny 
w profilu, o nachyleniu połaci od 30º do 
45°, 

f) kierunek kalenicy w budynkach niemiesz-
kalnych równoległy lub prostopadły do 
frontu działki; 

7) zapewnienie odpowiedniej iloċci miejsc 
parkingowych w granicach własnych dział-
ki, to znaczy: 

a) nie mniej niż 1 miejsce parkingowe na 
1 mieszkanie, 

b) nie mniej niż 1 miejsce parkingowe na każ-
de rozpoczćte 25 m² powierzchni użytkowej 
lokalu usługowego; 

8) możliwoċć podziału na działki o powierzch-
ni nie mniejszej niż 1000 m², pod warun-
kiem dostćpu do drogi publicznej. 

2. Teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej, 
oznaczony na rysunku planu symbolem MN/U 
należy do terenów, dla których obowiązują do-
puszczalne poziomy hałasu jak dla terenów zabu-
dowy mieszkaniowo-usługowej, zgodnie z przepi-
sami odrćbnymi. 

3. Na terenie MN/U dopuszcza sić: 
1) realizacjć altan ogrodowych, wiat; 
2) realizacjć niezależnie od ustalonych linii 

zabudowy przyłączy i urządzeĉ służących 
obsłudze ww. budynków; 

3) realizacjć sieci magistralnych infrastruktury 
technicznej. 

4. Na terenie KDD ustala sić: 
1) klasa ulicy – ulica dojazdowa; 
2) szerokoċć ulicy zgodnie z oznaczeniami na 

rysunku planu; 
3) zakaz zabudowy poza elementami ulicy; 
4) możliwoċć lokalizacji w liniach rozgranicza-

jących ulicy liniowej infrastruktury tech-
nicznej; 

5) istniejące zjazdy do działek do zachowania; 
6) możliwoċć lokalizacji nowych zjazdów we-

dług przepisów odrćbnych; 
7) nawierzchnia utwardzona. 

 
§ 5. Ustala sić nastćpujące zasady modernizacji, 
rozbudowy i budowy systemów infrastruktury 
technicznej: 

1) zaopatrzenie w wodć – poprzez przyłącze 
do miejskiej sieci wodociągowej; 

2) odprowadzanie ċcieków bytowych poprzez 
istniejącą sieć kanalizacyjną do systemu 
kanalizacji sanitarnej; 

3) odprowadzanie wód opadowych lub rozto-
powych do sieci kanalizacji deszczowej; 

4) w przypadku braku możliwoċci przyłącze-
nia do sieci kanalizacji deszczowej dopusz-
cza sić odprowadzanie wód opadowych na 
własny teren nieutwardzony do dołów 
chłonnych lub zbiorników retencyjnych, 
zgodnie z przepisami odrćbnymi; 
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5) w zakresie ochrony powietrza: zaopatrzenie 
w energić w celach grzewczych i technolo-
gicznych ze źródeł indywidualnych, przy 
czym zaleca sić stosowanie paliw charakte-
ryzujących sić najniższymi wskaźnikami 
emisyjnymi spalanych w urządzeniach 
o wysokim stopniu sprawnoċci oraz wyko-
rzystanie alternatywnych źródeł energii; 

6) budowa w liniach rozgraniczających drogi 
dojazdowej gazociągu ċredniego ciċnienia 
z reduktorami na przyłączach; 

7) zaopatrzenie w energić elektryczną z sieci 
energetycznej; 

8) możliwoċć budowy, rozbudowy lub prze-
budowy istniejącej sieci telekomunikacyj-
nej; 

9) 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 

§ 6. Ustala sić stawkć procentową służącą nalicze-
niu opłaty od wzrostu wartoċci nieruchomoċci na 
skutek uchwalenia niniejszego planu w wysokoċci 
20 % dla terenu MN/U. 
 
§ 7. Wykonanie uchwały powierza sić Burmistrzo-
wi Krzyża Wlkp. 
 
§ 8. 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 VII/55/2011 

Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. 
z dnia 29 czerwca 2011 r. 
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Załącznik nr 2 
do uchwały nr VII/55/2011 

Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. 
z dnia 29 czerwca 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 zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. Nr 80 poz.717, ze zm.),Rada 
Miejska w Krzyżu Wlkp. stwierdza  
 
zgodnoċć ustaleĉ miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego miasta Krzyż Wlkp. dla 

działki Nr 918/1 przy ul. Drawskiej ze Studium uwa-
runkowaĉ i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego miasta i gminy Krzyż Wlkp., przyjćtym 
uchwałą Nr XVII/134/2000 Rady Miejskiej w Krzyżu 
Wlkp. z dnia 30 marca 2000 roku.  
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Załącznik nr 3 
do uchwały nr VII/55/2011 

Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. 
z dnia 29 czerwca 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 zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. Nr 80 poz.717, ze zm.)Rada 
Miejska w Krzyżu Wlkp. rozstrzyga co nastćpuje: 
 
zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego miasta Krzyż Wlkp. dla działki Nr 
918/1 przy ul. Drawskiej do zadaĉ własnych gminy 
należą nastćpujące inwestycje z zakresu infrastruk-
tury technicznej: 

1. realizacja sieci kanalizacji deszczowej, 
2. budowa w liniach rozgraniczających drogi 

dojazdowej gazociągu ċredniego ciċnienia 
z reduktorami na przyłączach.  

 
Finansowanie ww. inwestycji nastąpi ze ċrodków 
publicznych gminy Krzyż Wlkp. zgodnie z przepi-
sami ustawy o finansach publicznych.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Załącznik nr 4 
do uchwały nr VII/55/2011 

Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. 
z dnia 29 czerwca 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 zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. Nr 80 poz.717, ze zm.),Rada 
Miejska w Krzyżu Wlkp. rozstrzyga co nastćpuje: 
 
do wyłożonego do publicznego wglądu wraz z 
prognozą oddziaływania na ċrodowisko projektu 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego miasta Krzyż Wlkp. dla działki Nr 918/1 
przy ul. Drawskiej wniesiono jedną uwagć. Zawie-
rała ona proċbć o zmianć sformułowania zamiesz-

czonego w § 3 ust. 4 pkt. 1 projektu planu z „naka-
zu” na „możliwoċć” realizacji ekranów akustycz-
nych w przypadku przekroczenia dopuszczalnych 
poziomów hałasu w związku z sąsiednią drogą 
powiatową oraz rozszerzenie możliwoċci rozwią-
zaĉ konstrukcyjnych realizacji dachu.  
 
Po zapoznaniu sić z treċcią wniesionej uwagi Bur-
mistrz Krzyża Wlkp. postanowił uwzglćdnić wyżej 
wymienioną

  


