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UCHWA£A Nr XX/193/2008 RADY MIEJSKIEJ W KRZY¯U WLKP.
z dnia 19 listopada 2008 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krzy¿ Wlkp. w rejonie ulicy Marchlewskiego.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.
984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz.
717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457;z 2006
r. nr 17, poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327,
Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111)
oraz art. 20 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80,
poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492; z 2005 r.
Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319,
Nr 225, poz. 1635; z 2008 r. Nr 199, poz. 1227) Rada Miejska
w Krzy¿u Wlkp. uchwala, co nastêpuje:
ROZDZIA£ I
Przepisy ogólne

2.

Na obszarze objêtym planem nie ustala siê:

1) zasad ochrony przyrody;
2) szczegó³owych zasad i warunków scaleñ i podzia³u nieruchomoci;
3) szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz
ograniczenia w ich u¿ytkowaniu, w tym zakazu zabudowy;
4) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania i
u¿ytkowania terenów.
§3. 1. Dla obszaru objêtego planem ustala siê nastêpuj¹ce przeznaczenie terenu:
1) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - oznaczony na rysunku MN;
2) teren zabudowy gara¿owej - oznaczony na rysunku KG;
3) tereny zieleni urz¹dzonej - oznaczone na rysunku ZP;
5) teren drogi wewnêtrznej - oznaczony na rysunku KDW,

§1. 1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego miasta Krzy¿a Wlkp. w rejonie ulicy Marchlewskiego, zwany dalej planem.
2.

Granice obszaru objêtego planem wyznacza:

1) od pó³nocy granica dzia³ki nr 149/11;
2) od zachodu granica dzia³ki nr 153/3;
3) od po³udnia ulica Marchlewskiego i granica dzia³ki nr 156;
4) od wschodu granica dzia³ki nr 155 i dalej usytuowana jest
ukonie przed istniej¹cymi budynkami gara¿owymi; oznaczone s¹ na rysunku planu w skali 1:500, zwanym dalej
rysunkiem.
3.

Integralnymi czêciami uchwa³y s¹:

1) rysunek planu, o którym mowa w ust. 2, stanowi¹cy
za³¹cznik nr 1 do uchwa³y,
2) rozstrzygniêcie w sprawie stwierdzenia zgodnoci miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z ustaleniami studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzy¿ Wlkp., stanowi¹ce
za³¹cznik nr 2 do uchwa³y.
§2. 1. Na terenie objêtym planem nie wystêpuj¹ tereny:
1) górnicze, nara¿one na niebezpieczeñstwo powodzi oraz
zagro¿one osuwaniem siê mas ziemnych wymagaj¹ce
ustalenia granic i sposobów zagospodarowania
2) obszary przestrzeni publicznej, o których mowa w art. 2
pkt 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym.

6) teren parkingów - oznaczony na rysunku KP.
§4. Obowi¹zuj¹ okrelone na rysunku:
1) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu lub
ró¿nych zasadach zagospodarowania;
2) maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy;
3) zasady podzia³u na dzia³ki.
Przepisy szczegó³owe
ROZDZIA£ II
Zasady ochrony rodowiska.
§5. Na terenie objêtym planem ustala siê zasady ochrony
rodowiska poprzez:
1) zorganizowany system odbioru odpadów;
2) ochronê przed ha³asem i wibracjami  na terenie objêtym
planem miejscowym nale¿y utrzymaæ dopuszczalne poziomy ha³asu w rodowisku, dla terenów zabudowy mieszkaniowej jedno i wielorodzinnej oraz zabudowy zwi¹zanej
ze sta³ym lub czasowym pobytem dzieci i m³odzie¿y,
okrelone w przepisach odrêbnych;
3) ochronê przed promieniowaniem przez zakaz lokalizacji na
terenie objêtym planem inwestycji emituj¹cych promieniowanie elektromagnetyczne powy¿ej poziomów dopuszczalnych, okrelonych w przepisach Prawa ochrony rodowiska;
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4) zakaz prowadzenia przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co
oddzia³ywaæ na rodowisko dla których wymagane jest
sporz¹dzenie raportu o oddzia³ywaniu na rodowisko,
okrelonych w przepisach odrêbnych.
ROZDZIA£ III
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków.
§6. Na terenie objêtym miejscowym planem wystêpuje
strefa ochrony stanowisk archeologicznych, w celu ochrony dziedzictwa archeologicznego, przed przyst¹pieniem do
robót ziemnych zwi¹zanych z inwestycj¹, ustala siê obowi¹zek zg³aszania prac ziemnych, zwi¹zanych z zagospodarowaniem lub zabudow¹ terenu - do Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, w celu ustalenia
obowi¹zuj¹cego inwestora zakresu nadzoru archeologicznego, zgodnie z ustaw¹ o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami.

2) dopuszcza siê mo¿liwoæ realizacji na tym terenie sieci
uzbrojenia podziemnego, chodników i obiektów ma³ej
architektury;
3) wzd³u¿ elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego
nale¿y zasadziæ ¿ywop³ot;
4) pod powierzchniê biologicznie czynn¹ nale¿y przeznaczyæ
60% powierzchni terenu.
ROZDZIA£ IV
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów
infrastruktury technicznej i komunikacji.
§10. Dla terenu drogi wewnêtrznej KDW ustala siê:
1) szerokoæ jezdni od 4 m do 5 m;
2) wzd³u¿ jezdni usytuowane bêdzie - 14 stanowisk parkingowych, oznaczonych KP;

§7. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
MN ustala siê nastêpuj¹ce warunki zabudowy i zagospodarowania:

5) dopuszcza siê mo¿liwoæ realizacji w liniach rozgraniczaj¹cych drogi wewnêtrznej uzbrojenia podziemnego oraz
zagospodarowania terenu zieleni¹.

1) obszar ten stanowi integraln¹ czêæ dzia³ki nr 155 na której
usytuowane s¹ budynki;

§11. 1. Ustalenia dotycz¹ce zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:

2) teren nale¿y zagospodarowaæ zieleni¹ nisk¹ i wysok¹;
3) dopuszcza siê mo¿liwoæ lokalizacji obiektów ma³ej architektury zwi¹zanej z zieleni¹ urz¹dzon¹.
§8. Dla terenu zabudowy gara¿owej KG ustala siê nastêpuj¹ce warunki zabudowy, zagospodarowania i podzia³u:
1) zabudowa mo¿e byæ realizowana na terenie ograniczonym
maksymalnymi nieprzekraczalnymi liniami zabudowy, okrelonymi na rysunku;
2) budynek gara¿owy nale¿y realizowaæ: o wysokoci 1 kondygnacji nadziemnej i 4 m od poziomu terenu do kalenicy,
poziom posadowienia parteru budynku do 0,1 m od
poziomu terenu, z dachem jedno lub dwuspadowym o
k¹cie pochylenia po³aci 10o, ka¿dy boks identyczny o tej
samej wysokoci, szerokoci i geometrii dachu;
3) na dzia³ce dopuszcza siê lokalizacjê do 18 boksów gara¿owych, ka¿dy boks gara¿u mo¿e stanowiæ odrêbn¹
dzia³kê;
4) dojazd do gara¿y mo¿e stanowiæ wspó³w³asnoæ;
5) dopuszcza siê ogrodzenie terenu, realizacjê obiektów ma³ej
architektury (np.; ³awek) jeli nie utrudni¹ komunikacji;
6) maksymalny wskanik intensywnoci zabudowy do 50%
powierzchni terenu;
7) pod powierzchniê biologicznie czynn¹ (zieleñ) nale¿y
przeznaczyæ 5% powierzchni dzia³ki, zieleñ zwart¹ ¿ywop³otow¹ nale¿y urz¹dziæ wzd³u¿ granicy z terenem szko³y.
§9. Dla terenu zieleni urz¹dzonej ZP ustala siê nastêpuj¹ce warunki zagospodarowania:
1) teren zieleni urz¹dzonej usytuowany jest wzd³u¿ drogi
wewnêtrznej KDW i terenu parkingów;

1) dla zabudowy gara¿owej poza przy³¹czami do sieci (elektroenergetycznej) nie jest wymagana rozbudowa istniej¹cych sieci;
2) zasilanie w energiê elektryczn¹ liniami kablowymi niskiego
napiêcia 0,4 kV z istniej¹cego systemu elektroenergetycznego;
3) zaopatrzenie w wodê z sieci wodoci¹gowej;
4) odprowadzenie cieków do sieci kanalizacji sanitarnej,
usytuowanej w liniach rozgraniczaj¹cych drogi publicznej
ul. Marchlewskiego i na mechaniczno - biologiczn¹ oczyszczalniê cieków;
5) zagospodarowanie odpadów zgodnie z gminnym planem
gospodarki odpadami i przepisami dotycz¹cymi gospodarki odpadami:
a) selektywna zbiórka odpadów komunalnych i niebezpiecznych w pojemnikach, odzysk lub unieszkodliwianie odpadów,
b) usuwanie pozosta³ych odpadów zgodnie z ustaw¹ o
odpadach i wymaganiami ochrony rodowiska,
c) postêpowanie z masami ziemnymi  masy ziemne
zwi¹zane z inwestycj¹ nale¿y zagospodarowaæ na
ukszta³towanie terenu na dzia³ce;
6) dla odpadów niebezpiecznych i innych ni¿ niebezpieczne
nale¿y uzyskaæ stosown¹ zgodê na wytwarzanie i unieszkodliwianie zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami w
zakresie gospodarki odpadami.
2. Istniej¹ce uzbrojenie w ul. Marchlewskiego zapewnia
obs³ugê wyznaczonych terenów w zakresie infrastruktury
technicznej, w zwi¹zku z tym nie rozstrzyga siê sposobu i
zasad finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nale¿¹ do zadañ w³asnych gminy.
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ROZDZIA£ V
Przepisy koñcowe
§12. Dla terenu oznaczonego symbolem:
1) KG i MN ustala siê 15% stawkê;
2) KDW, ZP, KP ustala siê 5% stawkê;
stanowi¹c¹ podstawê do okrelenia op³aty z tytu³u wzrostu
wartoci nieruchomoci o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy
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z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.
§13. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Krzy¿a
Wlkp.
§14. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
(-) dr Czes³aw Jad¿yn
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Za³¹cznik Nr 2
do uchwa³y Nr XX/193/2008
Rady Miejskiej w Krzy¿u Wlkp.
z dnia 19 listopada 2008 roku
w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Krzy¿ Wlkp.
w rejonie ulicy Marchlewskiego.

ROZSTRZYGNIÊCIE W SPRAWIE STWIERDZENIA ZGODNOCI MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO Z USTALENIAMI STUDIUM UWARUNKOWAÑ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO GMINY KRZY¯ WLKP.
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; z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz.
1492; z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087; z 2006 r.
Nr 45 poz. 319, Nr 225, poz. 1635; z 2008 r. Nr 199, poz. 1227)

Rada Miejska w Krzy¿u Wlkp. stwierdza zgodnoæ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krzy¿a
Wlkp. w rejonie ulicy Marchlewskiego, z ustaleniami studium
uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzy¿ Wlkp.

4158
UCHWA£A Nr XXX/164/08 RADY GMINY DOBRZYCA
z dnia 24 listopada 2008 r.
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu na rok 2009 okrelaj¹cego wysokoæ oraz szczegó³owe warunki przyznawania
nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych sk³adników
wynagrodzenia, a tak¿e wysokoæ oraz szczegó³owe zasady przyznawania i wyp³acania dodatku mieszkaniowego.
Na podstawie art. 30 ust. 6 i art. 54 ust. 3 i 7 ustawy z dnia
26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97,
poz. 674, z pón. zmianami), w zwi¹zku z art. 18 ust. 2 pkt 15
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z pón. zmianami) oraz przepisami
Rozporz¹dzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokoci minimalnych stawek
wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracê w dniu wolnym od pracy
(Dz.U. Nr 22, poz. 181, z pón. zmianami) Rada Gminy
Dobrzyca uchwala, co nastêpuje:
§1. Ustala siê Regulamin na rok 2009 okrelaj¹cy wysokoæ oraz szczegó³owe warunki przyznawania nauczycielom
dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy
oraz niektórych innych sk³adników wynagrodzenia, a tak¿e
wysokoæ oraz szczegó³owe zasady przyznawania i wyp³aca-

nia dodatku mieszkaniowego w brzmieniu okrelonym w
za³¹czniku do uchwa³y.
§2. Traci moc uchwa³a nr XIX/93/07 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu na rok 2008 okrelaj¹cego wysokoæ oraz szczegó³owe
warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych
sk³adników wynagrodzenia, a tak¿e wysokoæ oraz szczegó³owe zasady przyznawania i wyp³acania dodatku mieszkaniowego.
§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
(-) Witalis Pó³rolniczak

