
 Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 12 ｠ 1197 ｠ Poz. 322

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie 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 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, 
poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, 
poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, 
poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, 
poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, 
poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 
2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 
2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz 
z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146 i Nr 
106, poz. 675) oraz 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 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 
r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. 
Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 
127, poz. 880, z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, 
poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413 
oraz z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 
106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 149, poz. 996 
i Nr 155, poz. 1043), uchwala się, co następuje: 

§1. 1. Po stwierdzeniu zgodno[ci ze ｧStudium 
uwarunkowaG i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego miasta Poznaniaｦ ｠ uchwaEa Nr XXXI-
/299/V/08 Rady Miasta Poznania z dnia 18 stycznia 
2008 r., uchwala się miejscowy plan zagospodaro-
wania przestrzennego dla obszaru ｧRejon Marlewa 
｠ Zakole Wartyｦ w Poznaniu, zwany dalej ｧplanemｦ. 

2. Planem obejmuje się obszar poEorony w rejo-
nie Marlewa pomiędzy: rzeką Wartą, Strumieniem 
Czapnica oraz zachodnią granicą dziaEek zlokalizo-
wanych przy ulicy StaroEęckiej. 

3. Granice obszaru objętego planem okre[la rysu-
nek planu. 

4. Integralnymi czę[ciami uchwaEy są: 
1) zaEącznik Nr 1 ｠ stanowiący czę[ć graficzną, 

zwaną ｧrysunkiem planuｦ, opracowany w skali 1: 
2000 i zatytuEowany: Miejscowy plan zagospodaro-
wania przestrzennego dla obszaru ｧRejon Marlewa 
｠ Zakole Wartyｦ w Poznaniu; 

2) zaEącznik Nr 2 ｠ stanowiący rozstrzygnięcie 
Rady Miasta Poznania o sposobie rozpatrzenia uwag 
wniesionych do projektu planu; 

3) zaEącznik Nr 3 ｠ stanowiący rozstrzygnięcie 
Rady Miasta Poznania o sposobie realizacji zapisa-
nych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które nalerą do zadaG wEasnych gminy 

oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisa-
mi o finansach publicznych. 

§2. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej 
uchwaEy mowa jest o: 

1) dziaEce budowlanej ｠ nalery przez to rozumieć 
dziaEkę budowlaną w rozumieniu ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym; 

2) pieszo-jezdni ｠ nalery przez to rozumieć pas te-
renu przeznaczony dla ruchu pieszych i pojazdów na 
zasadach obowiązujących w strefie zamieszkania; 

3) powierzchni zabudowy ｠ nalery przez to rozu-
mieć powierzchnię wyznaczoną przez rzut pionowy 
zewnętrznych krawędzi budynku na powierzchnię 
terenu; 

4) remediacji ｠ nalery przez to rozumieć oczysz-
czanie i usuwanie zanieczyszczeG powstaEych w 
[rodowisku gruntowo-wodnym w wyniku szkodli-
wego dziaEania np. przemysEu lub w przypadku awa-
rii; 

5) szyldzie ｠ nalery przez to rozumieć oznaczenia 
jednostek organizacyjnych lub przedsiębiorców, ich 
siedzib lub miejsc wykonywania dziaEalno[ci, niebę-
dące urządzeniem reklamowym ani tablicą informa-
cyjną; 

6) tablicy informacyjnej ｠ nalery przez to rozumieć 
elementy systemu informacji miejskiej, turystycznej, 
przyrodniczej lub edukacji ekologicznej oraz tablice z 
oznaczeniem przyEączy urządzeG technicznych; 

7) urządzeniach wodociągowych ｠ nalery przez 
to rozumieć ujęcia wód powierzchniowych i pod-
ziemnych, studnie publiczne, urządzenia sEurące do 
magazynowania i uzdatniania wód, sieci wodocią-
gowe, urządzenia regulujące ci[nienie wody; 

8) urządzeniu reklamowym ｠ nalery przez to rozu-
mieć no[nik informacji i promocji wizualnej w jakiej-
kolwiek materialnej formie wraz z elementami kon-
strukcyjnymi i zamocowaniami, niebędący tablicą 
informacyjną lub szyldem. 

§3. Na obszarze planu ustala się następujące prze-
znaczenie terenów: 

1) teren zieleni i wód powierzchniowych [ródlą-
dowych w obszarze bezpo[redniego zagrorenia po-
wodzią, oznaczony na rysunku planu symbolem Z/
WS/ZZ; 

2) teren zieleni i infrastruktury technicznej ｠ wo-
dociągowej w obszarze bezpo[redniego zagrorenia 
powodzią, oznaczony na rysunku planu symbolem 
Z/W/ZZ; 
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3) teren lasu w obszarze bezpo[redniego zagrore-
nia powodzią, oznaczony na rysunku planu symbo-
lem ZL/ZZ; 

4) tereny dróg publicznych w obszarze bezpo[red-
niego zagrorenia powodzią, oznaczone na rysunku 
planu symbolami 1KD-D/ZZ, 2KD-D/ZZ i KD-Dxr/ZZ. 

§4. W zakresie zasad ochrony i ksztaEtowania Eadu 
przestrzennego ustala się: 

1) zakaz lokalizacji urządzeG reklamowych; 
2) zakaz grodzenia terenu, z uwzględnieniem pkt 

3; 
3) na terenie Z/W/ZZ dopuszczenie lokalizacji 

ogrodzeG arurowych, w których czę[ć arurowa 
pomiędzy elementami konstrukcyjnymi stanowi co 
najmniej 80% dEugo[ci caEkowitej ogrodzenia, lub 
w formie rywopEotów, zgodnie z przepisami odręb-
nymi; 

4) dopuszczenie sytuowania szyldów i tablic infor-
macyjnych, które nie mogą być usytuowane wyrej 
nir 3,0 m od poziomu terenu, a powierzchnia ich nie 
more przekraczać 0,25 m2. 

§5. W zakresie zasad ochrony [rodowiska, przyro-
dy i krajobrazu kulturowego ustala się: 

1) na terenach Z/WS/ZZ i ZL/ZZ ochronę walorów 
krajobrazowych, w tym zieleni: lasów, Eąk, polan 
[ródle[nych; 

2) zachowanie powszechnego dostępu do wód 
powierzchniowych, zgodnie z przepisami odrębny-
mi; 

3) zapewnienie dostępu do wód powierzchnio-
wych na potrzeby wykonywania robót konserwa-
cyjnych i hydrotechnicznych; 

4) zakaz lokalizacji nadziemnych sieci infrastruktu-
ry technicznej, z wyjątkiem infrastruktury technicz-
nej związanej z realizacją i eksploatacją ujęcia wody; 

5) na terenach Z/WS/ZZ i ZL/ZZ utrzymanie wEa-
[ciwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych, 
zgodnie z przepisami odrębnymi; 

6) dopuszczenie nowych nasadzeG; 
7) w przypadku stwierdzenia zanieczyszczenia 

[rodowiska hydrochemicznego lub niekorzystnego 
przeksztaEcenia naturalnego uksztaEtowania, reme-
diację [rodowiska gruntowo-wodnego z uwzględ-
nieniem pkt 8; 

8) dopuszczenie usuwania zanieczyszczeG w miej-
scu ich powstania; 

9) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących za-
wsze lub potencjalnie znacząco oddziaEywać na 
[rodowisko w rozumieniu przepisów odrębnych, z 
wyjątkiem lokalizacji ujęcia wody okre[lonego w 
planie; 

10) gromadzenie, segregację oraz zagospodaro-
wanie odpadów, zgodnie z przepisami odrębnymi; 

11) zagospodarowanie mas ziemnych, pozyska-
nych podczas robót budowlanych, na terenach ich 
powstawania, z dopuszczeniem usuwania ich poza 
obszar planu, zgodnie z przepisami odrębnymi; 

12) dopuszczenie stosowania indywidualnych 

systemów grzewczych, wykorzystujących paliwa 
odnawialne lub biomasę. 

§6. W zakresie wymagaG wynikających z potrzeb 
ksztaEtowania przestrzeni publicznych na terenach 
dróg publicznych oraz na terenie Z/WS/ZZ dopusz-
cza się lokalizację: obiektów maEej architektury i 
tablic informacyjnych, zgodnie z przepisami odręb-
nymi. 

§7. 1. W zakresie szczegóEowych parametrów i 
wskapników ksztaEtowania zabudowy oraz zago-
spodarowania, dla terenu oznaczonego symbolem 
Z/WS/ZZ ustala się: 

1) dopuszczenie lokalizacji: 
a) urządzeG wodnych, 
b) sieci infrastruktury technicznej, 
c) budowli hydrotechnicznych, 
d) doj[ć, dojazdów i [cierek rowerowych; 
2) dopuszczenie przebudowy budowli sporto-

wych; 
3) powierzchnię dziaEki równą powierzchni terenu; 
4) zachowanie waEu przeciwpowodziowego, z do-

puszczeniem jego przebudowy, zgodnie z przepisa-
mi odrębnymi; 

5) dopuszczenie regulacji linii brzegowej w celu 
zapewnienia prowadzenia wEa[ciwej gospodarki 
wodnej; 

6) powierzchnię biologicznie czynną nie mniejszą 
nir 80% powierzchni terenu; 

7) zakaz lokalizacji miejsc postojowych dla pojaz-
dów samochodowych; 

8) dopuszczenie dostępu do terenu wyEącznie dla 
ruchu pieszego i rowerowego. 

2. W zakresie szczegóEowych parametrów i 
wskapników ksztaEtowania zabudowy oraz zago-
spodarowania terenu, dla terenu oznaczonego sym-
bolem Z/W/ZZ ustala się: 

1) lokalizację ujęcia wody wraz z niezbędną infra-
strukturą; 

2) dopuszczenie lokalizacji: 
a) obiektów budowlanych, związanych z prze-

znaczeniem terenu, zgodnie z nieprzekraczalną linią 
zabudowy, wyznaczoną na rysunku planu, oraz z 
przepisami odrębnymi, 

b) urządzeG wodnych, 
c) budowli hydrotechnicznych, 
d) doj[ć, dojazdów dla pojazdów obsEugi technicz-

nej oraz miejsc postojowych, 
e) stawów infiltracyjnych w ramach terenu biolo-

gicznie czynnego; 
3) powierzchnię dziaEki budowlanej równą po-

wierzchni terenu, z uwzględnieniem pkt 4; 
4) w przypadku lokalizacji wolno stojącej maEoga-

barytowej stacji transformatorowej, dopuszczenie 
wydzielenia dziaEki budowlanej o powierzchni nie 
mniejszej nir 50 m2; 

5) w przypadku lokalizacji budynków ｠ wysoko[ć 
nie większą nir 15 m; 

6) powierzchnię zabudowy nie większą nir 10% 
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powierzchni terenu; 
7) teren biologicznie czynny nie mniejszy nir 80% 

powierzchni terenu; 
8) dla obsEugi ujęcia wody zapewnienie peEnych 

potrzeb parkingowych dla pojazdów obsEugi tech-
nicznej na terenie; 

9) dostęp terenu do przylegEej drogi publicznej 
1KD-D/ZZ wyEącznie dla pojazdów obsEugi technicz-
nej ujęcia wody. 

3. W zakresie szczegóEowych parametrów i 
wskapników ksztaEtowania zabudowy oraz zago-
spodarowania terenu, dla terenu oznaczonego sym-
bolem ZL/ZZ ustala się: 

1) zachowanie dotychczasowego sposobu zago-
spodarowania; 

2) prowadzenie gospodarki le[nej zgodnie z pla-
nem urządzenia lasu; 

3) dopuszczenie lokalizacji podziemnych sieci in-
frastruktury technicznej po [ladzie istniejącej infra-
struktury. 

4. W zakresie szczegóEowych parametrów i wskap-
ników ksztaEtowania zabudowy oraz zagospodaro-
wania terenu, dla terenów oznaczonych symbolami 
1KD-D/ZZ, 2KD-D/ZZ i KD-Dxr/ZZ ustala się: 

1) dla terenu 1KD-D/ZZ: 
a) lokalizację jezdni, 
b) lokalizację obustronnych chodników, z uwzględ-

nieniem lit. c, 
c) dopuszczenie lokalizacji drogi jako pieszo-jezd-

ni, 
d) dopuszczenie lokalizacji [cierki rowerowej, 
e) dopuszczenie lokalizacji stanowisk postojo-

wych; 
2) dla terenu 2KD-D/ZZ: 
a) lokalizację jezdni, 
b) lokalizację obustronnych chodników, z uwzględ-

nieniem lit. c, 
c) dopuszczenie lokalizacji drogi jako pieszo-jezd-

ni, 
d) dopuszczenie lokalizacji [cierki rowerowej, 
e) zakaz lokalizacji stanowisk postojowych dla po-

jazdów samochodowych; 
3) dla terenu KD-Dxr/ZZ: 
a) lokalizację drogi pieszo-rowerowej, 
b) zakaz lokalizacji stanowisk postojowych dla po-

jazdów samochodowych, 
c) zachowanie waEu przeciwpowodziowego, z do-

puszczeniem jego przebudowy, zgodnie z przepisa-
mi odrębnymi; 

4) dopuszczenie lokalizacji sieci infrastruktury 
technicznej. 

§8. W zakresie granic i sposobów zagospodaro-
wania terenów lub obiektów podlegających ochro-
nie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych, 
okre[la się: 

1) granice obszaru bezpo[redniego zagrorenia 
powodzią, zgodnie z rysunkiem planu, dla którego 
sposób zagospodarowania ustala się zgodnie z usta-
leniami planu oraz przepisami odrębnymi; 

2) granice obszaru ograniczonego urytkowania 
dla lotniska wojskowego PoznaG-Krzesiny strefy I 
i strefy II, zgodnie z rysunkiem planu, dla których 
sposób zagospodarowania ustala się zgodnie z usta-
leniami planu oraz przepisami odrębnymi; 

3) granice stref ochronnych ujęcia wody, zgodnie 
z rysunkiem planu, dla których sposób zagospoda-
rowania ustala się zgodnie z ustaleniami planu oraz 
przepisami odrębnymi. 

§9. W zakresie szczególnych warunków zagospo-
darowania terenów oraz ograniczeG w ich urytko-
waniu, ustala się: 

1) zagospodarowanie obszaru bezpo[redniego za-
grorenia powodzią, zgodnie z ustaleniami planu oraz 
przepisami odrębnymi; 

2) zagospodarowanie obszaru ograniczonego 
urytkowania dla lotniska wojskowego PoznaG-Krze-
siny strefy I i strefy II, zgodnie z ustaleniami planu 
oraz przepisami odrębnymi; 

3) zagospodarowanie stref ochronnych ujęcia 
wody, zgodnie z ustaleniami planu oraz przepisami 
odrębnymi; 

4) zakaz lokalizacji budynków, z uwzględnieniem 
§7 ust. 2 pkt 2 lit. a. 

§10. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i 
budowy systemów komunikacji ustala się: 

1) zachowanie ciągEo[ci powiązaG elementów 
pasa drogowego, w szczególno[ci jezdni, chodni-
ków i [cierek rowerowych, w granicy obszaru ob-
jętego planem oraz z zewnętrznym ukEadem komu-
nikacyjnym; 

2) dopuszczenie lokalizacji dodatkowych, innych 
nir ustalone planem, elementów ukEadu komuni-
kacyjnego, wynikających z potrzeb budowy ujęcia 
wody, zgodnie z przepisami odrębnymi; 

3) parametry ukEadu drogowego zgodnie z klasyfi-
kacją i przepisami odrębnymi, w zakresie niedefinio-
wanym ustaleniami planu; 

4) szeroko[ć dróg publicznych w liniach rozgrani-
czających zgodnie z rysunkiem planu; 

5) lokalizację dróg publicznych klasy dojazdowej 
na terenach oznaczonych na rysunku planu symbo-
lami 1KD-D/ZZ, 2KD-D/ZZ i KD-Dxr/ZZ. 

§11. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i 
budowy systemów infrastruktury technicznej ustala 
się: 

1) dopuszczenie robót budowlanych w zakresie: 
a) infrastruktury technicznej, w tym w szczegól-

no[ci sieci: wodociągowej, kanalizacyjnej, elektro-
energetycznej, gazowej, ciepEowniczej, telekomuni-
kacyjnej, 

b) systemu monitoringu wizyjnego oraz systemu 
sEurb ratowniczych i bezpieczeGstwa publicznego; 

2) powiązanie sieci infrastruktury technicznej z 
ukEadem zewnętrznym oraz zapewnienie dostępu do 
sieci, zgodnie z przepisami odrębnymi; 

3) zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej; 
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4) odprowadzanie [cieków komunalnych do sieci 
kanalizacji sanitarnej; 

5) zakaz lokalizacji indywidualnych oczyszczalni 
[cieków i zbiorników bezodpEywowych dla groma-
dzenia i oczyszczania [cieków bytowych; 

6) zagospodarowanie wód opadowych i roztopo-
wych na terenie, zgodnie z przepisami odrębnymi, z 
dopuszczeniem odprowadzania ich do sieci kanaliza-
cji deszczowej. 

§12. W zakresie stawek procentowych, stanowią-
cych podstawę do okre[lenia opEaty, o której mowa 
w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
ustala się stawkę w wysoko[ci 30%. 

§13. Wykonanie uchwaEy powierza się Prezyden-
towi Miasta Poznania. 

§14. UchwaEa wchodzi w rycie po upEywie 30 dni 
od daty jej ogEoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Wielkopolskiego. 

 Przewodniczący 
Rady Miasta Poznania 
(-) Grzegorz Ganowicz 
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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, z 
2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 
r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. 
Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 
127, poz. 880, z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, 
poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413 
oraz z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 
106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 149, poz. 996 
i Nr 155, poz. 1043) rozstrzyga się, co następuje:

ZgEaszający uwagę: Rada Osiedla StaroEęka-Mini-
kowo-Marlewo

ul. Zw. Antoniego 42, 61-359 PoznaG
uwaga dotyczy skorygowania bEędnej nazwy pla-

nu na obszar StaroEęki Wielkiej ｠ Zakole Warty, a 
nie Marlewa ｠ Zakole Warty.

rozstrzygnięcie: uwaga nieuwzględniona 
uzasadnienie: Nazwa planu zostaEa okre[lona w 

uchwale o przystąpieniu i nie ma morliwo[ci jej 
zmiany na etapie skEadania uwag. Uwaga nie zosta-
Ea zatem uwzględniona 

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 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 
r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. 
Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 
127, poz. 880, z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, 
poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413 
oraz z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 
106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 149, poz. 996 
i Nr 155, poz. 1043) rozstrzyga się, co następuje:

§1. Sposób realizacji zapisanych w planie inwe-
stycji z zakresu infrastruktury technicznej.

1. Zadania w zakresie realizacji dróg publicznych 
przewidzianych w planie oraz związanych z nimi 
wykupami terenów, prowadzić będą wEa[ciwe jed-
nostki miejskie.

2. Zadania w zakresie infrastruktury technicznej 
prowadzić będą wEa[ciwe przedsiębiorstwa, w kom-
petencji których lery rozwój sieci: wodociągowej i 
kanalizacji sanitarnej, energetycznej, gazociągowej 
i cieplnej, zgodnie z miejscowym planem zagospo-
darowania przestrzennego oraz na podstawie prze-
pisów odrębnych. Zadania w zakresie gospodarki 
odpadami realizowane będą zgodnie z miejscowym 
planem zagospodarowania przestrzennego, zgodnie 
z planem gospodarki odpadami oraz na podstawie 
przepisów odrębnych.

3. Za podstawę przyjęcia do realizacji zadaG okre-
[lonych w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego, które nalerą do zadaG wEasnych 
gminy, stanowić będą zapisy Wieloletniego Progra-
mu Inwestycyjnego Miasta Poznania.

4. Okre[lenie terminów przystąpienia i zakoGczenia 
realizacji tych zadaG, ustalone będzie wedEug kryte-
riów i zasad przyjętych przy konstruowaniu Wielo-
letniego Programu Inwestycyjnego Miasta Poznania.

5. Inwestycje realizowane mogą być etapowo w 
zalerno[ci od wielko[ci [rodków przeznaczonych na 
inwestycje.

§2. Zasady finansowania inwestycji z zakresu in-
frastruktury technicznej okre[lonych w planie.

Finansowanie inwestycji będzie odbywać się po-
przez:

1) wydatki z budretu gminy;
2) wspóEfinansowanie [rodkami zewnętrznymi, 

poprzez budret gminy ｠ w ramach m.in.:
a) dotacji unijnych,
b) dotacji samorządu województwa,
c) dotacji i poryczek z funduszy celowych,
d) kredytów i poryczek bankowych,
e) innych [rodków zewnętrznych.
3) UdziaE inwestorów w finansowaniu w ramach 

porozumieG o charakterze cywilnoprawnym lub w 
formie partnerstwa publiczno-prywatnego ｠ ｧPPPｦ, 
a takre wEa[cicieli nieruchomo[ci.

ZaEącznik Nr 2
do UchwaEy Nr LXXX/1204/V/2010

Rady Miasta Poznania
z dnia 9 listopada 2010 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY MIASTA POZNANIA O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO 
PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

DLA OBSZARU ｧREJON MARLEWA ｠ ZAKOLE WARTYｦ W POZNANIU

ZaEącznik Nr 3
do UchwaEy Nr LXXX/1204/V/2010

Rady Miasta Poznania
z dnia 9 listopada 2010 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY MIASTA POZNANIA O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W MIEJSCO-
WYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA OBSZARU ｧREJON MARLEWA ｠ ZAKOLE 
WARTYｦ W POZNANIU, INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEqĄ 

DO ZADAF WDASNYCH GMINY ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA


