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§2. Wykonanie uchwaEy powierza się Prezydento-
wi Miasta Gniezna.

§3. Traci moc uchwaEa Nr XLII/466/2009 Rady 
Miasta Gniezna z dnia 25 listopada 2009 r. w spra-
wie okre[lenia wysoko[ci stawek podatku od [rod-
ków transportowych.

§4. UchwaEa wchodzi w rycie po upEywie 14 dni 
od dnia ogEoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Wielkopolskiego, z mocą obowiązującą 
od dnia 1 stycznia 2011 r.

 Przewodniczący Rady Miasta Gniezna 
(-) CzesEaw Kruczek

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 i 146) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z 
dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-
waniu 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, z 2010 r. Nr 24, poz. 124) Rada 
Miasta Gniezna uchwala, co następuje: 

ROZDZIAD I
Przepisy ogólne

§1. 1. Uchwala się zmianę uchwaEy Nr 
XXXVIII/322/98 Rady Miasta Gniezna z dnia 
15.06.98r.,w sprawie miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego terenu Sosnowa II 
stanowiącego czę[ć Osiedla PEawnik w Gniepnie, 
w czę[ci okre[lonej na zaEączniku graficznym, zwa-
ną dalej ｧplanemｦ, po stwierdzeniu jej zgodno[ci 
ze Studium uwarunkowaG i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego miasta Gniezna uchwalo-
nym w 2000r. UchwaEą Rady Miasta Gniezna Nr 
XV/141/2000 z dnia 11 lutego 2000r. oraz z usta-
leniami zmiany Studium uwarunkowaG i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Gniezna, 
uchwalonej w 2006r. UchwaEą Rady Miasta Gnie-
zna Nr LIV/588/2007 z dnia 19 papdziernika 2006r. 

i z ustaleniami zmiany Studium uwarunkowaG i kie-
runków zagospodarowania przestrzennego miasta 
Gniezna, uchwalonej w 2008r. UchwaEą Rady Mia-
sta Gniezna Nr XXVII/320/2008 z dnia 28 papdzier-
nika 2008r.

2. Plan obejmuje obszar w mie[cie Gniezno, poEo-
rony między ulicami: Le[ną i Magnoliową.

3. Granice obszaru objętego planem okre[lone są 
na rysunku planu.

4. Integralnymi czę[ciami uchwaEy są:
1) zaEącznik Nr 1 - rysunek planu, opracowany 

w skali 1:1000 i zatytuEowany ｧZmiana uchwa-
Ey Nr XXXVIII/322/98 Rady Miasta Gniezna z dnia 
15.06.98r., w sprawie miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego terenu Sosnowa II 
stanowiącego czę[ć Osiedla PEawnik w Gniepnie, w 
czę[ci okre[lonej na zaEączniku graficznymｦ, stano-
wiący czę[ć graficzną planu, zwany dalej ｧrysun-
kiem planuｦ;

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

3) zaEącznik Nr 3 - stanowiący rozstrzygnięcie 
Rady Miasta Gniezna o sposobie realizacji zapisa-
nych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które nalerą do zadaG wEasnych miasta 
oraz zasadach ich finansowania.

§2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) bezpo[rednim posadowieniu budynku ｠ nalery 

przez to rozumieć posadowienie budynku bezpo-
[rednio na istniejącym gruncie bez jego przystoso-
wania do celów fundamentowania;

2) dziaEce ｠ nalery przez to rozumieć dziaEkę bu-
dowlaną w rozumieniu przepisów o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym, stanowiącą ob-
szar, na którym more być realizowane zamierzenie 
inwestycyjne, do którego mają zastosowanie uregu-
lowania zawarte w uchwale;

3) infrastrukturze technicznej ｠ nalery przez to ro-
zumieć wybudowane pod ziemią, na ziemi albo nad 
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 z dnia 3 listopada 2010 r.

w sprawie: zmiany uchwaEy Nr XXXVIII/322/98 Rady Miasta Gniezna z dnia 15.06.98r., w sprawie miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Sosnowa II stanowiącego czę[ć Osiedla PEawnik 

w Gniepnie, w czę[ci okre[lonej na zaEączniku graficznym



Poz. 105
Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 4 ｠ 302 ｠

ziemią sieci lub urządzenia wodociągowe, kanaliza-
cyjne, ciepEownicze, elektryczne, gazowe i teleko-
munikacyjne, zgodnie z przepisami odrębnymi;

4) kanale technologicznym ｠ nalery przez to rozu-
mieć ciąg osEonowych elementów obudowy, studni 
kablowych oraz innych obiektów lub urządzeG sEu-
rących umieszczaniu lub eksploatacji urządzeG in-
frastruktury technicznej drogowej, energetycznej i 
telekomunikacyjnej, zgodnie z przepisami odrębny-
mi;

5) niskoemisyjnych pródEach ciepEa ｠ nalery przez 
to rozumieć pródEa energii i paliwa, których pozy-
skanie nie doprowadza do degradacji [rodowiska 
naturalnego i których produkty spalania nie powo-
dują przekroczenia standardów jako[ci [rodowiska 
okre[lonych w przepisach odrębnych;

6) nieprzekraczalnej linii zabudowy ｠ nalery przez 
to rozumieć linię okre[lającą dopuszczalną minimal-
ną odlegEo[ć [ciany budynku od linii rozgraniczają-
cej drogi;

7) odnawialnych pródEach ciepEa ｠ nalery przez to 
rozumieć pródEa energii takich jak energia sEoneczna, 
wiatru, ziemi i wody;

8) ogrodzeniu arurowym ｠ nalery przez to rozu-
mieć ogrodzenie, w którym udziaE powierzchni peE-
nej wynosi najwyrej 30%;

9) powierzchni zabudowy ｠ nalery przez to ro-
zumieć powierzchnię wszystkich budynków zloka-
lizowanych na dziaEce, mierzoną po obrysie [cian 
zewnętrznych, bez schodów, ramp, tarasów, zada-
szeG, wiatroEapów;

10) powierzchni biologicznie czynnej ｠ nalery 
przez to rozumieć sumę powierzchni pokrytych 
ro[linno[cią trawiastą, zakrzewionych, zadrzewio-
nych lub urządzonych jako oczka wodne;

11) reklamie wolnostojącej ｠ nalery przez to rozu-
mieć budowlę przeznaczoną do informacji wizualnej 
w jakiejkolwiek materialnej formie wraz z elemen-
tami konstrukcyjnymi i zamocowaniami, niebędący 
szyldem, tablicą informacyjną lub znakiem w rozu-
mieniu przepisów o znakach i sygnaEach drogowych;

12) szyldzie ｠ nalery przez to rozumieć oznacze-
nie jednostki organizacyjnej lub przedsiębiorcy, ich 
siedzib lub miejsc wykonywania dziaEalno[ci;

13) terenie ｠ nalery przez to rozumieć powierzch-
nię o okre[lonym rodzaju przeznaczenia podstawo-
wego, stanowiącą najmniejszą wydzieloną liniami 
rozgraniczającymi jednostkę ustaleG planu, ozna-
czoną numerem i symbolem literowym, dla której 
obowiązują ustalenia szczegóEowe;

14) uciąrliwo[ci dla [rodowiska ｠ nalery przez 
to rozumieć zjawiska fizyczne lub stan powodujące 
przekroczenie standardów jako[ci [rodowiska okre-
[lonych w przepisach odrębnych.

ROZDZIAD II
Przepisy szczegóEowe

§3. Na obszarze objętym planem ustala się nastę-
pujące przeznaczenie terenów:

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej, oznaczone na rysunku planu symbolami 1MN, 
2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN;

2) teren zabudowy usEugowej i mieszkaniowej jed-
norodzinnej, oznaczony na rysunku planu symbolem 
U/M;

3) tereny zieleni krajobrazowej, oznaczone na ry-
sunku planu symbolami 1ZK, 2ZK, 3ZK;

4) tereny dróg publicznych, oznaczone na rysunku 
planu symbolami KD-L, 1KD-D, 2KD-D, KDp.

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

1) zakaz lokalizacji obiektów budowlanych i urzą-
dzeG, które wpEywają negatywnie na Ead przestrzen-
ny, a w tym:

a) wolnostojących reklam,
b) tymczasowych obiektów budowlanych, z wy-

jątkiem urządzeG zaplecza budów lokalizowanych w 
bezpo[rednim sąsiedztwie terenu budowy,

c) ogrodzeG peEnych z elementów prefabrykowa-
nych;

2) dopuszczenie na terenach 1MN, 2MN, 3MN, 
4MN, 5MN, 6MN i U/M lokalizacji reklam na bu-
dynkach w sposób nieprzysEaniający istotnych ele-
mentów architektonicznych elewacji budynków, np. 
okien, gzymsów, o powierzchni:

a) 1m² dla terenów MN,
b) 2m² dla terenów U/M;
3) dopuszczenie umieszczania szyldów na ogro-

dzeniu dziaEek od strony terenów komunikacji lub na 
elewacjach budynków wyEącznie na wysoko[ci kon-
dygnacji parteru, zgodnie z przepisami odrębnymi;

4) dopuszczenie lokalizacji obiektów maEej archi-
tektury jednorodnych w formie dla terenów dróg.

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

1) zakaz bezpo[redniego posadowienia budynków 
zgodnie z §14;

2) nakaz wykonania badaG gruntowych dla tere-
nów zabudowy mieszkaniowej i dróg zgodnie z §14;

3) nakaz przystosowania podEora gruntowego 
do budowy dróg w obrębie obszaru gruntów na-
sypowych oznaczonego na rysunku planu ｠ linią 
przerywaną i poziomym szrafem barwy niebieskiej 
｠ zasięgu występowania gruntów nasypowych o 
miąrszo[ci ponad 1,0 m ｠ nieno[nych dla bezpo-
[redniego fundamentowania;

4) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących za-
wsze znacząco lub potencjalnie oddziaEywać na 
[rodowisko okre[lonych w przepisach odrębnych, 
w tym zakaz lokalizacji skEadów i magazynów oraz 
skEadów kamieniarskich, z wyjątkiem lokalizacji in-
westycji celu publicznego;

5) ochronę powierzchni ziemi, powietrza i wód 
gruntowych zgodnie z przepisami odrębnymi;

6) wszelkie oddziaEywania na [rodowisko wyni-
kające z realizacji ustaleG planu nie mogą powodo-
wać przekroczenia standardów jako[ci [rodowiska, 
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okre[lonych przepisami odrębnymi, poza terenem 
do którego inwestor posiada tytuE prawny;

7) dopuszczenie stosowania szczelnych zbiorni-
ków bezodpEywowych, z których [cieki będą sys-
tematycznie wyworone przez koncesjonowanego 
przewopnika do oczyszczalni [cieków, a docelowo 
odprowadzenie [cieków do sieci kanalizacji sanitar-
nej;

8) zakaz lokalizacji przydomowych oczyszczalni 
[cieków;

9) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych 
do kanalizacji deszczowej, a w przypadku bra-
ku morliwo[ci przyEączenia do sieci kanalizacyjnej 
deszczowej dopuszcza się zagospodarowanie wód 
opadowych i roztopowych w granicach wEasnej 
dziaEki, zgodnie z przepisami odrębnymi;

10) selektywne gromadzenie odpadów w miej-
scach ich powstawania i ich dalsze zagospodarowa-
nie zgodnie z gminnym planem gospodarki odpada-
mi i przepisami odrębnymi;

11) nakaz lokalizacji miejsc przystosowanych do 
prowadzenia selektywnego gromadzenia odpadów 
na kardej dziaEce;

12) zagospodarowanie zielenią wszystkich po-
wierzchni wolnych od utwardzenia;

13) wskazuje się, re tereny 1MN, 2MN, 3MN, 
4MN, 5MN, 6MN nalerą do terenów, dla których 
obowiązują dopuszczalne poziomy haEasu jak dla 
terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
zgodnie z przepisami odrębnymi;

14) wskazuje się, re tereny U/MN nalerą do tere-
nów, dla których obowiązują dopuszczalne poziomy 
haEasu jak dla terenów mieszkaniowo-usEugowych, 
zgodnie z przepisami odrębnymi;

15) nakaz uzgadniania z wEa[ciwym miejscowo 
PaGstwowym Powiatowym Inspektorem Sanitar-
nym projektów technicznych obiektów usEugowych 
w zakresie sanitarno-higienicznym;

16) dla caEego obszaru objętego planem obowią-
zują przepisy odrębne w zakresie szczególnej ochro-
ny wód powierzchniowych ｠ zlewnia chroniona.

§6. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kultu-
rowego i zabytków oraz dóbr kultury wspóEczesnej 
ustala się nadzór archeologiczny podczas wykony-
wania robót ziemnych związanych z zagospodaro-
waniem dziaEek, w zakresie ustalonym z wEa[ciwym 
organem ochrony zabytków, zgodnie z przepisami 
odrębnymi. 

§7. W zakresie wymagaG wynikających z potrzeb 
ksztaEtowania przestrzeni publicznych ustala się: 

1) o[wietlenie terenu oraz zastosowanie trwaEych 
i estetycznych elementów urządzenia ulic;

2) dopuszczenie lokalizowania obiektów maEej ar-
chitektury, z uwzględnieniem §4 pkt. 4.

§8. 1. Na terenach zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej, oznaczonych na rysunku symbolami 
1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN, ustala się na-

stępujące parametry i wskapniki ksztaEtowania za-
budowy oraz zagospodarowania terenu:

1) lokalizację zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej wyEącznie jako wolnostojącej;

2) lokalizację na dziaEce budowlanej jednego bu-
dynku mieszkalnego, z dopuszczeniem jednego bu-
dynku gararowego albo gospodarczego lub gospo-
darczo-gararowego;

3) sytuowanie budynków z uwzględnieniem nie-
przekraczalnych linii zabudowy zgodnie z rysunkiem 
planu;

4) maksymalna wysoko[ć budynku gararowego 
albo gospodarczego lub gospodarczo-gararowego 
｠ 5 m;

5) dopuszczenie sytuowania [cian budynku gara-
ry albo budynku gospodarczego lub gospodarczo-
gararowego bezpo[rednio przy granicy z sąsiednią 
dziaEką oraz jako budynki wolnostojące, wbudowa-
ne i dobudowane do budynku mieszkalnego;

6) maksymalna powierzchnia zabudowy ｠ 25% 
powierzchni dziaEki i nie więcej nir 250 m²;

7) minimalna powierzchnia biologicznie czynna ｠ 
60% powierzchni dziaEki;

8) maksymalna wysoko[ć zabudowy ｠ 10,0 m do 
najwyrszego punktu dachu;

9) liczba kondygnacji:
a) w budynku mieszkalnym ｠ 2 nadziemne w tym 

urytkowe poddasze, dopuszczenie jednej kondygna-
cji podziemnej jereli pozwalają na to warunki grun-
towo-wodne,

b) w budynku gospodarczym i gararowym ｠ 2 
nadziemne w tym poddasze urytkowe;

10) stosowanie dachów stromych o kątach na-
chylenia poEaci od 30 do 45 stopni;

11) pokrycie dachu stromego - dachówka lub ma-
teriaE dachówko-podobny;

12) ogrodzenia arurowe o wysoko[ci nie więcej 
nir 1,5 m, materiaEem i kolorystyką nawiązujące do 
zabudowy kubaturowej dziaEki, z morliwo[cią obsa-
dzenia pnączami lub rywopEotem;

13) nakaz zapewnienia miejsc parkingowych 
zgodnie z §15 pkt 8;

14) dostępno[ć komunikacyjna terenów z przyle-
gEych terenów dróg publicznych;

15) dla dziaEek narornych ustala się lokalizację 
zjazdów z przylegEych terenów dróg publicznych w 
odlegEo[ci minimum 10 m. od skrzyrowania;

16) w obrębie terenu 2MN czę[ć dziaEki budow-
lanej o numerze geodezyjnym 5 jest uzupeEnieniem 
dziaEki znajdującej się w czę[ci poza granicą obszaru 
objętego planem.

2. Ustala się następujące zasady podziaEu:
1) dopuszcza się Eączenie dziaEek z zachowaniem 

parametrów powierzchni zabudowanej i powierzch-
ni biologicznie czynnej, o których mowa w ust. 1 
pkt. 6 i 7;

2) dla kardej nowo wydzielanej dziaEki - obowią-
zek zachowania parametrów powierzchni zabudo-
wanej i powierzchni zieleni, o których mowa w ust. 
1 pkt. 6 i 7;
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3) minimalna powierzchnia dziaEki budowlanej wy-
nosi 700 m².

3. Zasady wydzielania dziaEek budowlanych, o 
których mowa w ust. 2, nie dotyczą wydzielenia 
dziaEek pod drogi wewnętrzne, infrastrukturę tech-
niczną, dojazdy i w celu regulacji granic między są-
siadującymi dziaEkami.

§9. 1. Na terenie zabudowy usEugowej i miesz-
kaniowej jednorodzinnej, oznaczonym na rysunku 
planu symbolem U/M, ustala się następujące para-
metry i wskapniki ksztaEtowania zabudowy oraz za-
gospodarowania terenu:

1) lokalizację zabudowy usEugowej w zakresie 
handlu, gastronomii, administracji, usEug zdrowia i 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wyEącznie 
wolnostojącej;

2) lokalizację na dziaEce budowlanej jednego bu-
dynku usEugowo-mieszkalnego, z dopuszczeniem 
jednego budynku gararowego albo gospodarczego 
lub gospodarczo-gararowego;

3) nakaz lokalizacji funkcji mieszkalnej na kondy-
gnacji piętra i poddasza;

4) sytuowanie budynków z uwzględnieniem nie-
przekraczalnych linii zabudowy zgodnie z rysunkiem 
planu;

5) maksymalna wysoko[ć budynku gararowego 
albo gospodarczego lub gospodarczo-gararowego 
｠ 5 m;

6) dopuszczenie sytuowania [cian budynku gara-
ry albo budynku gospodarczego lub gospodarczo-
gararowego bezpo[rednio przy granicy z sąsiednią 
dziaEką; oraz jako budynki wolnostojące, wbudo-
wane i dobudowane do budynku usEugowego lub 
mieszkalnego;

7) maksymalna powierzchnia zabudowy ｠ 35% 
powierzchni dziaEki;

8) minimalna powierzchnia biologicznie czynna ｠ 
55% powierzchni dziaEki;

9) maksymalna wysoko[ć zabudowy ｠ 10,0 m do 
najwyrszego punktu dachu;

10) liczba kondygnacji:
a) w budynku mieszkalnym ｠ 2 nadziemne w tym 

urytkowe poddasze, dopuszczenie jednej kondygna-
cji podziemnej jereli pozwalają na to warunki grun-
towo-wodne,

b) w budynku gospodarczym i gararowym ｠ 2 
nadziemne w tym poddasze urytkowe;

11) stosowanie dachów stromych o kątach na-
chylenia poEaci od 30-45 stopni;

12) pokrycie dachu stromego ｠ dachówka lub ma-
teriaE dachówko-podobny;

13) ogrodzenia arurowe o wysoko[ci nie więcej 
nir 1,5 m, materiaEem i kolorystyką nawiązujące do 
zabudowy kubaturowej dziaEki, z morliwo[cią obsa-
dzenia pnączami lub rywopEotem;

14) nakaz zapewnienia miejsc parkingowych 
zgodnie z §15 pkt 8;

15) dostępno[ć komunikacyjna terenów z przyle-
gEych terenów dróg publicznych;

16) dla dziaEek narornych ustala się lokalizację 
zjazdów z przylegEych terenów dróg publicznych w 
odlegEo[ci minimum 10 m od skrzyrowania.

2. Ustala się minimalną powierzchnię dziaEki 1000 
m².

3. Zasady wydzielania dziaEek budowlanych, o 
których mowa w ust. 2, nie dotyczą wydzielenia 
dziaEek pod drogi wewnętrzne, infrastrukturę tech-
niczną, dojazdy i w celu regulacji granic między są-
siadującymi dziaEkami.

§10. Na terenach zieleni krajobrazowej, oznaczo-
nych na rysunku planu symbolami 1ZK, 2ZK,3ZK, 
ustala się następujące zasady zagospodarowania:

1) dopuszcza się lokalizacje obiektów maEej archi-
tektury, przej[ć pieszych, przejazdów dla rowerów;

2) dla przej[ć pieszych i przejazdów dla rowerów 
obowiązuję zastosowanie nawierzchni umorliwiają-
cych infiltrację wód opadowych;

3) wykorzystanie do nowych nasadzeG rodzimych 
drzew i krzewów.

§11. Na terenach dróg publicznych, oznaczonych 
na rysunku planu symbolami KD-L, 1KD-D, 2KD-D, 
KDp, ustala się:

1) klasyfikację:
a) dla terenów drogi publicznej KD-L, klasy drogi 

lokalnej,
b) dla terenów dróg publicznych 1KD-D, 2KD-D 

klasy drogi dojazdowej,
c) dla terenu publicznego ciągu pieszo-jezdnego 

KDp;
2) dla terenów: KD-L, 1KD-D, 2KD-D przekrój 

zgodnie z rysunkiem planu:
a) jednojezdniowy, z dwoma pasami ruchu z do-

puszczeniem zwiększenia ilo[ci pasów ruchu w 
strefach skrzyrowaG,

b) dwustronne chodniki, z dopuszczeniem zamia-
ny na ciągi pieszo-rowerowe,

c) dopuszcza się nasadzenia drzew dostosowane 
do lokalnych warunków siedliskowych, z zachowa-
niem przepisów odrębnych,

3) dla terenów: KDp dopuszcza się wykonanie 
jednej pEaszczyzny dla ruchu pieszego i koEowego, 
zgodnie z rysunkiem planu;

4) nakaz przystosowania drogi KD-L do prowadze-
nia komunikacji autobusowej.

§12. Nie okre[la się granic i sposobów zagospoda-
rowania terenów lub obiektów podlegających ochro-
nie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych, 
w tym terenów górniczych, a takre nararonych na 
niebezpieczeGstwo powodzi oraz zagroronych osu-
waniem się mas ziemnych, ze względu na ich nie 
występowanie na obszarze objętym planem. Obszar 
zagrorony jest niekontrolowanym osiadaniem grun-
tów nasypowych w zasięgu gruntów nieno[nych ｠ 
nasypy o miąrszo[ci powyrej 1,0 m.

§13. W planie nie wyznacza się terenów wymaga-
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jących wszczęcia postępowania scalania i podziaEu 
nieruchomo[ci w rozumieniu przepisów odrębnych; 
nie okre[la się takre szczegóEowych zasad i warun-
ków scalania i podziaEu nieruchomo[ci w rozumieniu 
przepisów odrębnych.

§14. Okre[la się szczególne warunki zagospoda-
rowania terenów oraz ograniczenia w ich urytkowa-
niu, w tym zakaz zabudowy.

1) Ustala się zakaz bezpo[redniego posadowienia 
budynków na terenie dziaEek w obrębie terenu ozna-
czonego na rysunku planu linią przerywaną i pozio-
mym szrafem barwy niebieskiej ｠ zasięg obszaru 
występowania gruntów nasypowych o miąrszo[ci 
ponad 1,0 m ｠ nieno[nych dla bezpo[redniego po-
sadowienia budynków;

2) Ustala się nakaz posadowienia obiektów w 
gruncie rodzimym lub w gruncie przystosowanym 
do posadowienia budynków;

3) Ustala się zasięg występowania gruntów nie-
no[nych ｠ nasypy o miąrszo[ci powyrej 1,0 m, 
oznaczony na rysunku planu linią przerywaną i po-
ziomym szrafem koloru niebieskiego;

4) Zakres obszaru występowania gruntów nieno-
[nych zostaE wyznaczony na podstawie Dokumen-
tacji geologicznej wykonanej dla potrzeb niniejszego 
planu z roku 2005;

5) Na obszarze gruntów nieno[nych warunkiem 
koniecznym dla zrealizowania zabudowy, infrastruk-
tury technicznej i dróg jest wykonanie wyprzedzają-
co przystosowania gruntów;

6) Dla obszaru gruntów nieno[nych ustala się obo-
wiązek wykonania kardorazowo badaG gruntowych 
dla lokalizacji nowych obiektów mieszkalnych i go-
spodarczo-gararowych oraz rozbudowy obiektów 
istniejących w celu ustalenia sposobu posadowienia 
budynków i ustalenia zakresu przystosowania grun-
tów;

7) Dla nowo realizowanych gazociągów niskiego 
i [redniego ci[nienia zachować strefy kontrolowane 
o szeroko[ci 0,5 m w obie strony na zewnątrz od 
osi gazociągów, dla których obowiązują zakazy za-
budowy zgodnie z przepisami odrębnymi.

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

1) szeroko[ć dróg w liniach rozgraniczających 
zgodnie z rysunkiem planu;

2) zachowanie ciągEo[ci powiązaG elementów 
pasa drogowego, w szczególno[ci jezdni, chodni-
ków, [cierek rowerowych w granicy obszaru pla-
nu oraz z zewnętrznym ukEadem komunikacyjnym z 
uwzględnieniem ustaleG planu;

3) dopuszczenie etapowania przy rozbudowie 
ukEadu drogowego zgodnie z przepisami odrębnymi;

4) dopuszczenie realizacji kanaEów technologicz-
nych w liniach rozgraniczających dróg podczas roz-
budowy ukEadu drogowego, zgodnie z przepisami 
odrębnymi;

5) dopuszczenie lokalizacji dodatkowych, niewy-

mienionych planem elementów ukEadu komunikacyj-
nego, w tym drogowych obiektów inrynierskich;

6) dopuszczenie lokalizacji miejsc postojowych 
w liniach rozgraniczających tereny dróg, zgodnie z 
przepisami odrębnymi;

7) parametry ukEadu komunikacyjnego zgodnie z 
klasyfikacją i przepisami odrębnymi;

8) w zalerno[ci od programu funkcjonalnego za-
pewnienie na dziaEce peEnych potrzeb parkingowych 
zgodnie z przepisami odrębnymi, przy czym nie 
mniej nir:

a) na kardy dom w zabudowie jednorodzinnej: 2 
stanowiska postojowe,

b) na karde 1000m² powierzchni urytkowej biur: 
30 stanowisk postojowych, w tym 3 stanowiska 
postojowe dla pojazdów osób niepeEnosprawnych,

c) na karde 1000m² powierzchni urytkowej obiek-
tów handlowych: 50 stanowisk postojowych, w 
tym 6 stanowisk postojowych dla pojazdów osób 
niepeEnosprawnych,

d) na karde 100 miejsc w obiektach gastrono-
micznych: 36 stanowisk postojowych w tym 6 sta-
nowisk postojowych dla pojazdów osób niepeEno-
sprawnych,

e) na karde 1000m² powierzchni urytkowej obiek-
tów usEugowych innych nir wymienione wyrej: 50 
stanowisk postojowych, w tym 6 stanowisk posto-
jowych dla pojazdów osób niepeEnosprawnych.

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

1) zachowanie istniejącej sieci infrastruktury tech-
nicznej z dopuszczeniem jej remontu i rozbudowy;

2) zaopatrzenie w wodę wyEącznie z sieci wodo-
ciągowej lokalizowanej na terenach komunikacji;

3) docelowe odprowadzenie [cieków do sieci ka-
nalizacji sanitarnej, a tymczasowo dopuszcza się 
stosowanie szczelnych zbiorników bezodpEywo-
wych, z których [cieki będą systematycznie wy-
worone przez koncesjonowanego przewopnika do 
oczyszczalni [cieków do czasu realizacji kanalizacji 
sanitarnej;

4) zakaz wprowadzania [cieków do wód lub do 
ziemi;

5) lokalizację sieci kanalizacji deszczowej na tere-
nach komunikacji;

6) zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci ka-
blowej podziemnej, a wszelkie kolizje z uzbrojeniem 
nadziemnym i podziemnym uzgodnić z gestorem 
sieci;

7) zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej;
8) ogrzewanie ｠ gazowe, olejowe, elektryczne lub 

z innych odnawialnych pródeE energii z zakazem sto-
sowania ogrzewania kominkami jako jedynego pró-
dEa grzewczego;

9) dopuszczenie lokalizacji inwestycji celu publicz-
nego z zakresu Eączno[ci publicznej, jereli taka in-
westycja jest zgodna z przepisami odrębnymi;

10) obowiązek uzgadniania planowanych prac 
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ziemnych ze Związkiem SpóEek Wodnych w Gniep-
nie w celu stwierdzenia lokalizacji urządzeG meliora-
cji szczegóEowych.

§17. Nie okre[la się sposobu i terminu tymczaso-
wego zagospodarowania, urządzania i urytkowania 
terenów.

§18. Ustala się stawkę: 10% dla terenów miesz-
kaniowych i mieszkaniowo - usEugowych, 0% dla 
terenów dróg i 1% dla terenów pozostaEych, o któ-
rej mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 mar-
ca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym, sEurącą naliczeniu jednorazowej opEaty 
z tytuEu wzrostu warto[ci nieruchomo[ci, okre[loną 
przy uwzględnieniu przeznaczenia terenu, w związ-
ku z uchwaleniem planu.

ROZDZIAD III
Przepisy koGcowe

§19. 1. Wykonanie uchwaEy powierza się Prezy-
dentowi Miasta Gniezna.

2. UchwaEa wchodzi w rycie po upEywie 30 dni od 
dnia ogEoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Wielkopolskiego.

 Przewodniczący Rady Miasta Gniezna 
(-) CzesEaw Kruczek
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Na podstawie art. 20 ust. l ustawy z dnia 27 mar-
ca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu (Dz. U. 
Nr 80, poz.717 ze zmianami), Rada Miasta Gniezna 
rozstrzyga co następuje: 

§1. Wykaz uwag wniesionych do projektu miej-
scowego planu w terminie od dnia 30.10.2008r. do 
dnia 28.11.2008r. rozpatrzonych przez Przeydenta 
Miasta Gniezna:

UWAGA nr 1:
Wniosek wspólny podpisany przez: wEa[cicieli 

dziaEek: 8 osób - (czę[ć podpisów niekompletna i 
nieczytelna): 1.Dorata Stachowiak, 2.Graryna Pau-
ter, 3.Barbara Sikora, 4.MichaE PogodziGski, 5.Wie-
sEaw GEowinkowski, 6.Renata Szykowna, 7.Marcin 
Pawlicki, 8.Jakub Maciejewski, i Radnych Rady 
Miasta Gniezna: 12 osób - (czę[ć podpisów nie-
kompletna i nieczytelna ): 1.Jerzy Lubbe, 2.Jaromir 
Dziel, 3.MichaE Glejzer, 4.Dariusz Ciesielski, 5.Ma-
ria KocoG, 6. Cz. Kruczek 7.Arkadiusz MasEowski, 
8.L.MikuEa 9.Beata TarczyGska, 10.Ryszard Karmo-
liGski, 11.Ryszard Niemann, 12.Marcin Dubis. 

Dotyczy: caEy obszar opracowania planu 
Wniosek o wykre[lenie z zapisów uchwaEy pun-

ków 1,2 i 3 paragrafu 5. - ustalenie zapisów uchwa-
Ey w paragrafie 14 punkt 1 w brzmieniu: ｧUstala się 
zakaz bezpo[redniego posadowienia budynków na 
terenie caEej powierzchni dziaEek, je[li choć ich czę[ć 
znajduje się w obrębie oznaczonego na rysunku pla-
nu ｠ linią przerywaną i poziomym szrafem barwy 
niebieskiej ｠ zasięgu obszaru występowania grun-
tów nasypowych o miąrszo[ci ponad 1,0 m ｠ nie-
no[nych dla bezpo[redniego posadowienia budyn-
ków- ustalenie w czę[ci graficznej zmiany uchwaEy 
w ten sposób , ze tereny okre[lone w paragrafie 14 
pkt 1 projektu ｠ rozumiane w ten sposób, re je[li 
choć czę[ć obecnie istniejącej dziaEki (geodezyjnie 
wyodrębnionej) znajduje się na terenie wskazanym 
w paragrafie 14 pkt 1 i jest w związku z tym objęta 
zakazem posadowienia budynków to przez teren ten 
rozumie się caEo[ć tej dziaEki wzdEur jej granic geo-
dezyjnych ｠ zostaną w caEo[ci przeznaczone pod 
tereny oznaczone symbolem ZK ｠ zgodnie z para-
grafem 3 pkt 3 projektu lub tez zostaną przeznaczo-
ne pod innego rodzaju zieleG. 

Rozstrzygnięcie uwagi: Uwaga pozostaje nie-
uwzględniona. 

Uzasadnienie rozstrzygnięcia uwagi: Na obszarze 
opracowania zmiany planu, występują grunty na-
sypowe o grubo[ci powyrej 1 m. ｠ oznaczone na 

rysunku planu linią przerywaną i szrafem poziomym 
w kolorze niebieskim. Na dziaEkach, poEoronych w 
tym obszarze istnieje morliwo[ć realizowania za-
budowy mieszkaniowej w przypadku dokonania 
przystosowania gruntów do celów fundamentowa-
nia lub zastosowania szczególnych rozwiązaG fun-
damentów. Są to dziaEki wydzielone geodezyjnie 
o numerach : 1/39, 1/34, 1/35, 1/37,1/56, 1/57, 
1/58, 1/59. 1/60. Na obszarach pozostaEych dzia-
Eek o numerach ewidencyjnych : 1/25, 1/26, 1/28, 
1/24, 1/40, 1/48, 1/49, istnieje morliwo[ć realizacji 
obiektów mieszkalnych bez konieczno[ci przysto-
sowania gruntów do celów fundamentowania lub 
zastosowania szczególnych rozwiązaG fundamento-
wania. Na obszarach tych dziaEek występuje strefa 
gruntów nasypowych o grubo[ci powyrej 1 m tylko 
na fragmencie powierzchni kardej z tych dziaEek. Ze 
względu powyrsze utrzymanie przeznaczenia MN 
na tych obszarch jest zasadne. 

UWAGA nr 2.
P.Barbara Sikora 
Dotyczy: ul. Cedrowa dz. nr 1/25 i 1/26 
Wniosek o wykre[lenie z zapisów uchwaEy pun-

ków 1,2 i 3 paragrafu 5. - ustalenie zapisów uchwa-
Ey w paragrafie 14 punkt 1 w brzmieniu: ｧUstala 
sie zakaz bezpo[redniego posadowienia budynków 
na terenie caEej powierzchni dziaEek, je[li choć ich 
czę[ć znajduje się w obrębie oznaczonego na ry-
sunku planu ｠ linią przerywaną i poziomym szrafem 
barwy niebieskiej ｠ zasięgu obszaru występowa-
nia gruntów nasypowych o miąrszo[ci ponad 1,0 
m ｠ nieno[nych dla bezpo[redniego posadowienia 
budynków- ustalenie w czę[ci graficznej zmiany 
uchwaEy w ten sposób , ze tereny okre[lone w para-
grafie 14 pkt 1 projektu ｠ rozumiane w ten sposób, 
re je[li choć czę[ć obecnie istniejącej dziaEki(geode-
zyjnie wyodrębnionej) znajduje się na terenie wska-
zanym w paragrafie 14 pkt 1 i jest w związku z tym 
objęta zakazem posadowienia budynków to przez 
teren ten rozumie się caEo[ć tej dziaEki wzdEur jej 
granic geodezyjnych ｠ zostaną w caEo[ci przezna-
czone pod tereny oznaczone symbolem ZK ｠ zgod-
nie z paragrafem 3 pkt 3 projektu lub tez zostaną 
przeznaczone pod innego rodzaju zieleG. 

Rozstrzygnięcie uwagi: Uwaga pozostaje nie-
uwzględniona. 

Uzasadnienie rozstrzygnięcia uwagi: Na obszarze 
opracowania zmiany planu, występują grunty nasy-
powe o grubo[ci powyrej 1 m. ｠ oznaczone na ry-
sunku planu linią przerywaną i szrafem poziomym w 

ZaEącznik Nr 2
do UchwaEy Nr LV/634/2010

Rady Miasta Gniezna
z dnia 3 listopada 2010 r.

 
ROZSTRZYGNIĘCIE 

o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu pn:ｧZmiana uchwaEy Nr XXXVIII/322/98 Rady Miasta 
Gniezna z dnia 15.06.98r. ,w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu So-
snowa stanowiącej czę[ć Osiedla PEawnik w Gniepnie, w czę[ci okre[lonej na zaEączniku graficznym.ｦ
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kolorze niebieskim. Na obszarze dziaEek 1/25 i 1/26 
istnieje morliwo[ć realizacji obiektów mieszkalnych 
bez konieczno[ci przystosowania gruntów do ce-
lów fundamentowania lub zastosowania szczegól-
nych rozwiązaG fundamentowania. Na obszarach 
tych dziaEek występuje strefa gruntów nasypowych 
o grubo[ci powyrej 1 m tylko na fragmencie po-
wierzchni kardej z tych dziaEek i utrzymanie prze-
znaczenia MN jest zasadne. 

UWAGA nr 3.
P.MichaE PogodziGski 
Dotyczy: ul. Osikowa dz. nr 1/60 
Wniosek o wykre[lenie z zapisów uchwaEy pun-

ków 1,2 i 3 paragrafu 5. - ustalenie zapisów uchwa-
Ey w paragrafie 14 punkt 1 w brzmieniu: ｧUstala 
sie zakaz bezpo[redniego posadowienia budynków 
na terenie caEej powierzchni dziaEek, je[li choć ich 
czę[ć znajduje się w obrębie oznaczonego na ry-
sunku planu ｠ linią przerywaną i poziomym szrafem 
barwy niebieskiej ｠ zasięgu obszaru występowa-
nia gruntów nasypowych o miąrszo[ci ponad 1,0 
m ｠ nieno[nych dla bezpo[redniego posadowienia 
budynków- ustalenie w czę[ci graficznej zmiany 
uchwaEy w ten sposób , ze tereny okre[lone w para-
grafie 14 pkt 1 projektu ｠ rozumiane w ten sposób, 
re je[li choć czę[ć obecnie istniejącej dziaEki(geode-
zyjnie wyodrębnionej) znajduje się na terenie wska-
zanym w paragrafie 14 pkt 1 i jest w związku z tym 
objęta zakazem posadowienia budynków to przez 
teren ten rozumie się caEo[ć tej dziaEki wzdEur jej 
granic geodezyjnych ｠ zostaną w caEo[ci przezna-
czone pod tereny oznaczone symbolem ZK ｠ zgod-
nie z paragrafem 3 pkt 3 projektu lub tez zostaną 
przeznaczone pod innego rodzaju zieleG. 

Rozstrzygnięcie uwagi: Uwaga pozostaje nie-
uwzględniona. 

Uzasadnienie rozstrzygnięcia uwagi: Na obszarze 
opracowania zmiany planu, występują grunty nasy-
powe o grubo[ci powyrej 1 m. ｠ oznaczone na ry-
sunku planu linią przerywaną i szrafem poziomym w 
kolorze niebieskim. Na obszarze dziaEki 1/60 istnieje 
jednak morliwo[ć realizacji obiektu mieszkalnego w 
przypadku dokonania przystosowania gruntów do 
celów fundamentowania lub zastosowania szcze-
gólnych rozwiązaG fundamentów. 

UWAGA nr 4.
P.WiesEaw GEowinkowski 
Dotyczy: ul. Osikowa dz. Nr 1/58 
Wniosek o wykre[lenie z zapisów uchwaEy pun-

ków 1,2 i 3 paragrafu 5. - ustalenie zapisów uchwa-
Ey w paragrafie 14 punkt 1 w brzmieniu: ｧUstala 
sie zakaz bezpo[redniego posadowienia budynków 
na terenie caEej powierzchni dziaEek, je[li choć ich 
czę[ć znajduje się w obrębie oznaczonego na ry-
sunku planu ｠ linią przerywaną i poziomym szrafem 
barwy niebieskiej ｠ zasięgu obszaru występowa-
nia gruntów nasypowych o miąrszo[ci ponad 1,0 
m ｠ nieno[nych dla bezpo[redniego posadowienia 
budynków- ustalenie w czę[ci graficznej zmiany 
uchwaEy w ten sposób , ze tereny okre[lone w para-

grafie 14 pkt 1 projektu ｠ rozumiane w ten sposób, 
re je[li choć czę[ć obecnie istniejącej dziaEki(geode-
zyjnie wyodrębnionej) znajduje się na terenie wska-
zanym w paragrafie 14 pkt 1 i jest w związku z tym 
objęta zakazem posadowienia budynków to przez 
teren ten rozumie się caEo[ć tej dziaEki wzdEur jej 
granic geodezyjnych ｠ zostaną w caEo[ci przezna-
czone pod tereny oznaczone symbolem ZK ｠ zgod-
nie z paragrafem 3 pkt 3 projektu lub tez zostaną 
przeznaczone pod innego rodzaju zieleG. 

Rozstrzygnięcie uwagi: Uwaga pozostaje nie-
uwzględniona. 

Uzasadnienie rozstrzygnięcia uwagi: Na obszarze 
opracowania zmiany planu, występują grunty nasy-
powe o grubo[ci powyrej 1 m. ｠ oznaczone na ry-
sunku planu linią przerywaną i szrafem poziomym w 
kolorze niebieskim. Na obszarze dziaEki 1/58 istnieje 
jednak morliwo[ć realizacji obiektu mieszkalnego w 
przypadku dokonania przystosowania gruntów do 
celów fundamentowania lub zastosowania szcze-
gólnych rozwiązaG fundamentów. 

UWAGA nr 5.
P.Renata Szykowna 
Dotyczy: ul. Osikowa dz. Nr 1/57 
Wniosek o wykre[lenie z zapisów uchwaEy pun-

ków 1,2 i 3 paragrafu 5. - ustalenie zapisów uchwa-
Ey w paragrafie 14 punkt 1 w brzmieniu: ｧUstala 
sie zakaz bezpo[redniego posadowienia budynków 
na terenie caEej powierzchni dziaEek, je[li choć ich 
czę[ć znajduje się w obrębie oznaczonego na ry-
sunku planu ｠ linią przerywaną i poziomym szrafem 
barwy niebieskiej ｠ zasięgu obszaru występowa-
nia gruntów nasypowych o miąrszo[ci ponad 1,0 
m ｠ nieno[nych dla bezpo[redniego posadowienia 
budynków- ustalenie w czę[ci graficznej zmiany 
uchwaEy w ten sposób , ze tereny okre[lone w para-
grafie 14 pkt 1 projektu ｠ rozumiane w ten sposób, 
re je[li choć czę[ć obecnie istniejącej dziaEki(geode-
zyjnie wyodrębnionej) znajduje się na terenie wska-
zanym w paragrafie 14 pkt 1 i jest w związku z tym 
objęta zakazem posadowienia budynków to przez 
teren ten rozumie się caEo[ć tej dziaEki wzdEur jej 
granic geodezyjnych ｠ zostaną w caEo[ci przezna-
czone pod tereny oznaczone symbolem ZK ｠ zgod-
nie z paragrafem 3 pkt 3 projektu lub tez zostaną 
przeznaczone pod innego rodzaju zieleG. 

Rozstrzygnięcie uwagi: Uwaga pozostaje nie-
uwzględniona. 

Uzasadnienie rozstrzygnięcia uwagi: Na obszarze 
opracowania zmiany planu, występują grunty nasy-
powe o grubo[ci powyrej 1 m. ｠ oznaczone na ry-
sunku planu linią przerywaną i szrafem poziomym w 
kolorze niebieskim. Na obszarze dziaEki 1/57 istnieje 
jednak morliwo[ć realizacji obiektu mieszkalnego w 
przypadku dokonania przystosowania gruntów do 
celów fundamentowania lub zastosowania szcze-
gólnych rozwiązaG fundamentów. 

UWAGA nr 6.
P.Dorota Strzyr Stachowiak 
Dotyczy: ul. Cedrowa dz. Nr 1/37 
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Wniosek o wykre[lenie z zapisów uchwaEy pun-
ków 1,2 i 3 paragrafu 5. - ustalenie zapisów uchwa-
Ey w paragrafie 14 punkt 1 w brzmieniu: ｧUstala 
sie zakaz bezpo[redniego posadowienia budynków 
na terenie caEej powierzchni dziaEek, je[li choć ich 
czę[ć znajduje się w obrębie oznaczonego na ry-
sunku planu ｠ linią przerywaną i poziomym szrafem 
barwy niebieskiej ｠ zasięgu obszaru występowa-
nia gruntów nasypowych o miąrszo[ci ponad 1,0 
m ｠ nieno[nych dla bezpo[redniego posadowienia 
budynków- ustalenie w czę[ci graficznej zmiany 
uchwaEy w ten sposób , ze tereny okre[lone w para-
grafie 14 pkt 1 projektu ｠ rozumiane w ten sposób, 
re je[li choć czę[ć obecnie istniejącej dziaEki(geode-
zyjnie wyodrębnionej) znajduje się na terenie wska-
zanym w paragrafie 14 pkt 1 i jest w związku z tym 
objęta zakazem posadowienia budynków to przez 
teren ten rozumie się caEo[ć tej dziaEki wzdEur jej 
granic geodezyjnych ｠ zostaną w caEo[ci przezna-
czone pod tereny oznaczone symbolem ZK ｠ zgod-
nie z paragrafem 3 pkt 3 projektu lub tez zostaną 
przeznaczone pod innego rodzaju zieleG. 

Rozstrzygnięcie uwagi: Uwaga pozostaje nie-
uwzględniona. 

Uzasadnienie rozstrzygnięcia uwagi: Na obszarze 
opracowania zmiany planu, występują grunty nasy-
powe o grubo[ci powyrej 1 m. ｠ oznaczone na ry-
sunku planu linią przerywaną i szrafem poziomym w 
kolorze niebieskim. Na obszarze dziaEki 1/37 istnieje 
jednak morliwo[ć realizacji obiektu mieszkalnego w 
przypadku dokonania przystosowania gruntów do 
celów fundamentowania lub zastosowania szcze-
gólnych rozwiązaG fundamentów. 

UWAGA nr 7.
P.Marcin Pawlicki 
Dotyczy: ul. Osikowa dz. Nr 1/56 
Wniosek o wykre[lenie z zapisów uchwaEy pun-

ków 1,2 i 3 paragrafu 5. - ustalenie zapisów uchwa-
Ey w paragrafie 14 punkt 1 w brzmieniu: ｧUstala 
sie zakaz bezpo[redniego posadowienia budynków 
na terenie caEej powierzchni dziaEek, je[li choć ich 
czę[ć znajduje się w obrębie oznaczonego na ry-
sunku planu ｠ linią przerywaną i poziomym szrafem 
barwy niebieskiej ｠ zasięgu obszaru występowa-
nia gruntów nasypowych o miąrszo[ci ponad 1,0 
m ｠ nieno[nych dla bezpo[redniego posadowienia 
budynków- ustalenie w czę[ci graficznej zmiany 
uchwaEy w ten sposób , ze tereny okre[lone w para-
grafie 14 pkt 1 projektu ｠ rozumiane w ten sposób, 
re je[li choć czę[ć obecnie istniejącej dziaEki(geode-
zyjnie wyodrębnionej) znajduje się na terenie wska-
zanym w paragrafie 14 pkt 1 i jest w związku z tym 
objęta zakazem posadowienia budynków to przez 
teren ten rozumie się caEo[ć tej dziaEki wzdEur jej 
granic geodezyjnych ｠ zostaną w caEo[ci przezna-
czone pod tereny oznaczone symbolem ZK ｠ zgod-
nie z paragrafem 3 pkt 3 projektu lub tez zostaną 
przeznaczone pod innego rodzaju zieleG. 

Rozstrzygnięcie uwagi: Uwaga pozostaje nie-
uwzględniona. 

Uzasadnienie rozstrzygnięcia uwagi: Na obszarze 
opracowania zmiany planu, występują grunty nasy-
powe o grubo[ci powyrej 1 m. ｠ oznaczone na ry-
sunku planu linią przerywaną i szrafem poziomym w 
kolorze niebieskim. Na obszarze dziaEki 1/56 istnieje 
jednak morliwo[ć realizacji obiektu mieszkalnego w 
przypadku dokonania przystosowania gruntów do 
celów fundamentowania lub zastosowania szcze-
gólnych rozwiązaG fundamentów. 

UWAGA nr 8.
P.Graryna Pauter 
Dotyczy: ul. Cedrowa dz. Nr 1/39 
Wniosek o wykre[lenie z zapisów uchwaEy pun-

ków 1,2 i 3 paragrafu 5. - ustalenie zapisów uchwa-
Ey w paragrafie 14 punkt 1 w brzmieniu: ｧUstala 
sie zakaz bezpo[redniego posadowienia budynków 
na terenie caEej powierzchni dziaEek, je[li choć ich 
czę[ć znajduje się w obrębie oznaczonego na ry-
sunku planu ｠ linią przerywaną i poziomym szrafem 
barwy niebieskiej ｠ zasięgu obszaru występowa-
nia gruntów nasypowych o miąrszo[ci ponad 1,0 
m ｠ nieno[nych dla bezpo[redniego posadowienia 
budynków- ustalenie w czę[ci graficznej zmiany 
uchwaEy w ten sposób , ze tereny okre[lone w para-
grafie 14 pkt 1 projektu ｠ rozumiane w ten sposób, 
re je[li choć czę[ć obecnie istniejącej dziaEki(geode-
zyjnie wyodrębnionej) znajduje się na terenie wska-
zanym w paragrafie 14 pkt 1 i jest w związku z tym 
objęta zakazem posadowienia budynków to przez 
teren ten rozumie się caEo[ć tej dziaEki wzdEur jej 
granic geodezyjnych ｠ zostaną w caEo[ci przezna-
czone pod tereny oznaczone symbolem ZK ｠ zgod-
nie z paragrafem 3 pkt 3 projektu lub tez zostaną 
przeznaczone pod innego rodzaju zieleG. 

Rozstrzygnięcie uwagi: Uwaga pozostaje nie-
uwzględniona. 

Uzasadnienie rozstrzygnięcia uwagi: Na obszarze 
opracowania zmiany planu, występują grunty nasy-
powe o grubo[ci powyrej 1 m. ｠ oznaczone na ry-
sunku planu linią przerywaną i szrafem poziomym w 
kolorze niebieskim. Na obszarze dziaEki 1/39 istnieje 
jednak morliwo[ć realizacji obiektu mieszkalnego w 
przypadku dokonania przystosowania gruntów do 
celów fundamentowania lub zastosowania szcze-
gólnych rozwiązaG fundamentów. 

§2. Wykaz uwag wniesionych do projektu miejsco-
wego planu wyEoronego do publicznego wglądu w 
terminie od dnia 30.10.2008r. do dnia 28.11.2008r. 
rozpatrzonych przez Radę Miasta Gniezna na pod-
stawie UchwaEy Nr XXXVIII/437/2009 Rady Miasta 
Gniezna z dnia 22 lipca 2009r. w sprawie rozpa-
trzenia uwag wniesionych do projektu miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego terenu 
Sosnowa II stanowiącej czę[ć osiedla PEawnik w 
Gniepnie w cze[ci okre[lonej na zaEaczniku graficz-
nym, dokonania zmian i ponowienia procedury pla-
nistycznej w niezbędnym zakresie.

UWAGA nr 1: 
wniesiona przez wEa[cicieli dziaEek ｠ 8 osób: Do-
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rotę Stachowiak, Grarynę Pauter, Barbarę Sikorę, 
MichaEa PogodziGskiego, WiesEawa SEowiGskiego, 
Renatę Szykowną, Marcina Pawlickiego, Jakuba 
Maciejewskiego oraz Radnych Rady Miasta Gnie-
zna: Jerzego Lubbe, Jaromira Dziela, MichaEa Glej-
zera, Dariusza Ciesielskiego, Marię KocoG, CzesEa-
wa Kruczka, Arkadiusza MasEowskiego, Leokadię 
MikuEę, Beatę TarczyGską, Ryszarda KarmoliGskie-
go, Ryszarda Niemanna i Marcina Dubisa.

Dotyczy: caEy obszar opracowania planu.
wniosek o wykre[lenie z zapisów uchwaEy punk-

tów 1, 2 i 3 paragrafu 5 oraz ustalenie zapisów 
uchwaEy w paragrafie 14 punkt 1 w brzmieniu: 
ｧUstala się zakaz bezpo[redniego posadowienia bu-
dynków na terenie caEej powierzchni dziaEek, je[li 
choć ich czę[ć znajduje się w obrębie oznaczone-
go na rysunku planu ｠ linią przerywaną i poziomym 
szrafem barwy niebieskiej ｠ zasięgu obszaru wystę-
powania gruntów nasypowych o miąrszo[ci ponad 
1,0 m ｠ nieno[nych dla bezpo[redniego posadowie-
nia budynkówｦ, a takre ustalenie w czę[ci graficz-
nej zmiany uchwaEy w ten sposób, ze tereny okre-
[lone w paragrafie 14 pkt 1 projektu ｠ rozumiane w 
ten sposób, re je[li choć czę[ć obecnie istniejącej 
dziaEki (geodezyjnie wyodrębnionej) znajduje się na 
terenie wskazanym w paragrafie 14 pkt 1 i jest w 
związku z tym objęta zakazem posadowienia budyn-
ków to przez teren ten rozumie się caEo[ć tej dziaEki 
wzdEur jej granic geodezyjnych ｠ zostaną w caEo[ci 
przeznaczone pod tereny oznaczone symbolem ZK 
｠ zgodnie z paragrafem 3 pkt 3 projektu lub tez zo-
staną przeznaczone pod innego rodzaju zieleG.

Rozstrzygnięcie: uwaga nieuwzględniona. 
Uzasadnienie: na obszarze opracowania zmia-

ny planu występują grunty nasypowe o grubo[ci 
powyrej 1 m. ｠ oznaczone na rysunku planu linią 
przerywaną i szrafem poziomym w kolorze niebie-
skim. Na dziaEkach, poEoronych w tym obszarze 
istnieje morliwo[ć realizowania zabudowy miesz-
kaniowej w przypadku dokonania przystosowania 
gruntów do celów fundamentowania lub zastoso-
wania szczególnych rozwiązaG fundamentów. Są to 
dziaEki wydzielone geodezyjnie o numerach: 1/39, 
1/34, 1/35, 1/37,1/56, 1/57, 1/58, 1/59. 1/60. Na 
obszarach pozostaEych dziaEek o numerach ewiden-
cyjnych: 1/25, 1/26, 1/28, 1/24, 1/40, 1/48, 1/49, 
istnieje morliwo[ć realizacji obiektów mieszkalnych 
bez konieczno[ci przystosowania gruntów do ce-
lów fundamentowania lub zastosowania szczegól-
nych rozwiązaG fundamentowania. Na obszarach 
tych dziaEek występuje strefa gruntów nasypowych 
o grubo[ci powyrej 1 m tylko na fragmencie po-
wierzchni kardej z tych dziaEek.

UWAGA nr 2. 
wniesiona przez Barbarę Sikorę. 
Dotyczy: ul. Cedrowa, dz. nr 1/25 i 1/26. 
wniosek o wykre[lenie z zapisów uchwaEy punk-

tów 1, 2 i 3 paragrafu 5 oraz ustalenie zapisów 
uchwaEy w paragrafie 14 punkt 1 w brzmieniu: 
ｧUstala się zakaz bezpo[redniego posadowienia bu-

dynków na terenie caEej powierzchni dziaEek, je[li 
choć ich czę[ć znajduje się w obrębie oznaczone-
go na rysunku planu ｠ linią przerywaną i poziomym 
szrafem barwy niebieskiej ｠ zasięgu obszaru wystę-
powania gruntów nasypowych o miąrszo[ci ponad 
1,0 m ｠ nieno[nych dla bezpo[redniego posadowie-
nia budynkówｦ, a takre ustalenie w czę[ci graficz-
nej zmiany uchwaEy w ten sposób, ze tereny okre-
[lone w paragrafie 14 pkt 1 projektu ｠ rozumiane w 
ten sposób, re je[li choć czę[ć obecnie istniejącej 
dziaEki (geodezyjnie wyodrębnionej) znajduje się na 
terenie wskazanym w paragrafie 14 pkt 1 i jest w 
związku z tym objęta zakazem posadowienia budyn-
ków to przez teren ten rozumie się caEo[ć tej dziaEki 
wzdEur jej granic geodezyjnych ｠ zostaną w caEo[ci 
przeznaczone pod tereny oznaczone symbolem ZK 
｠ zgodnie z paragrafem 3 pkt 3 projektu lub tez zo-
staną przeznaczone pod innego rodzaju zieleG.

Rozstrzygnięcie: uwaga uwzględniona. 
Uzasadnienie: na obszarze opracowania zmiany 

planu występują grunty nasypowe o grubo[ci po-
wyrej 1 m. ｠ oznaczone na rysunku planu linią prze-
rywaną i szrafem poziomym w kolorze niebieskim. 
Na obszarze dziaEek 1/25 i 1/26 morliwo[ć realizacji 
obiektów mieszkalnych bez konieczno[ci przysto-
sowania gruntów do celów fundamentowania lub 
zastosowania szczególnych rozwiązaG fundamento-
wania jest utrudniona. Na obszarach tych dziaEek 
występuje strefa gruntów nasypowych o grubo[ci 
powyrej 1 m dlatego zmiana przeznaczenia na tere-
ny ZK jest zasadna.

UWAGA nr 3.
wniesiona przez MichaEa PogodziGskiego. 
Dotyczy: ul. Osikowa, dz. nr 1/60. 
wniosek o wykre[lenie z zapisów uchwaEy punk-

tów 1, 2 i 3 paragrafu 5 oraz ustalenie zapisów 
uchwaEy w paragrafie 14 punkt 1 w brzmieniu: 
ｧUstala się zakaz bezpo[redniego posadowienia bu-
dynków na terenie caEej powierzchni dziaEek, je[li 
choć ich czę[ć znajduje się w obrębie oznaczone-
go na rysunku planu ｠ linią przerywaną i poziomym 
szrafem barwy niebieskiej ｠ zasięgu obszaru wystę-
powania gruntów nasypowych o miąrszo[ci ponad 
1,0 m ｠ nieno[nych dla bezpo[redniego posadowie-
nia budynkówｦ, a takre ustalenie w czę[ci graficz-
nej zmiany uchwaEy w ten sposób, ze tereny okre-
[lone w paragrafie 14 pkt 1 projektu ｠ rozumiane w 
ten sposób, re je[li choć czę[ć obecnie istniejącej 
dziaEki (geodezyjnie wyodrębnionej) znajduje się na 
terenie wskazanym w paragrafie 14 pkt 1 i jest w 
związku z tym objęta zakazem posadowienia budyn-
ków to przez teren ten rozumie się caEo[ć tej dziaEki 
wzdEur jej granic geodezyjnych ｠ zostaną w caEo[ci 
przeznaczone pod tereny oznaczone symbolem ZK 
｠ zgodnie z paragrafem 3 pkt 3 projektu lub tez zo-
staną przeznaczone pod innego rodzaju zieleG.;

Rozstrzygnięcie: uwaga uwzględniona.
Uzasadnienie: na obszarze opracowania zmiany 

planu występują grunty nasypowe o grubo[ci po-
wyrej 1 m. ｠ oznaczone na rysunku planu linią prze-
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rywaną i szrafem poziomym w kolorze niebieskim. 
Na obszarze dziaEki 1/60 morliwo[ć realizacji obiek-
tu mieszkalnego w przypadku dokonania przystoso-
wania gruntów do celów fundamentowania lub za-
stosowania szczególnych rozwiązaG fundamentów 
jest utrudniona. Na obszarach tej dziaEki występuje 
strefa gruntów nasypowych o grubo[ci powyrej 1 
m dlatego zmiana przeznaczenia na tereny ZK jest 
zasadna.

UWAGA nr 4. 
wniesiona przez WiesEawa GEowinkowskiego. 
Dotyczy: ul. Osikowa, dz. nr 1/58. 
wniosek o wykre[lenie z zapisów uchwaEy punk-

tów 1, 2 i 3 paragrafu 5 oraz ustalenie zapisów 
uchwaEy w paragrafie 14 punkt 1 w brzmieniu: 
ｧUstala się zakaz bezpo[redniego posadowienia bu-
dynków na terenie caEej powierzchni dziaEek, je[li 
choć ich czę[ć znajduje się w obrębie oznaczone-
go na rysunku planu ｠ linią przerywaną i poziomym 
szrafem barwy niebieskiej ｠ zasięgu obszaru wystę-
powania gruntów nasypowych o miąrszo[ci ponad 
1,0 m ｠ nieno[nych dla bezpo[redniego posadowie-
nia budynkówｦ, a takre ustalenie w czę[ci graficz-
nej zmiany uchwaEy w ten sposób, ze tereny okre-
[lone w paragrafie 14 pkt 1 projektu ｠ rozumiane w 
ten sposób, re je[li choć czę[ć obecnie istniejącej 
dziaEki (geodezyjnie wyodrębnionej) znajduje się na 
terenie wskazanym w paragrafie 14 pkt 1 i jest w 
związku z tym objęta zakazem posadowienia budyn-
ków to przez teren ten rozumie się caEo[ć tej dziaEki 
wzdEur jej granic geodezyjnych ｠ zostaną w caEo[ci 
przeznaczone pod tereny oznaczone symbolem ZK 
｠ zgodnie z paragrafem 3 pkt 3 projektu lub tez zo-
staną przeznaczone pod innego rodzaju zieleG.

Rozstrzygnięcie: uwaga uwzględniona.
Uzasadnienie: na obszarze opracowania zmiany 

planu występują grunty nasypowe o grubo[ci po-
wyrej 1 m. ｠ oznaczone na rysunku planu linią prze-
rywaną i szrafem poziomym w kolorze niebieskim. 
Na obszarze dziaEki 1/58 morliwo[ć realizacji obiek-
tu mieszkalnego w przypadku dokonania przystoso-
wania gruntów do celów fundamentowania lub za-
stosowania szczególnych rozwiązaG fundamentów 
jest utrudniona. Na obszarach tej dziaEki występuje 
strefa gruntów nasypowych o grubo[ci powyrej 1 
m dlatego zmiana przeznaczenia na tereny ZK jest 
zasadna.

UWAGA nr 5.
wniesiona przez Renatę Szykowną. 
Dotyczy: ul. Osikowa, dz. nr 1/57. 
wniosek o wykre[lenie z zapisów uchwaEy punk-

tów 1, 2 i 3 paragrafu 5 oraz ustalenie zapisów 
uchwaEy w paragrafie 14 punkt 1 w brzmieniu: 
ｧUstala się zakaz bezpo[redniego posadowienia bu-
dynków na terenie caEej powierzchni dziaEek, je[li 
choć ich czę[ć znajduje się w obrębie oznaczone-
go na rysunku planu ｠ linią przerywaną i poziomym 
szrafem barwy niebieskiej ｠ zasięgu obszaru wystę-
powania gruntów nasypowych o miąrszo[ci ponad 
1,0 m ｠ nieno[nych dla bezpo[redniego posadowie-

nia budynkówｦ, a takre ustalenie w czę[ci graficz-
nej zmiany uchwaEy w ten sposób, ze tereny okre-
[lone w paragrafie 14 pkt 1 projektu ｠ rozumiane w 
ten sposób, re je[li choć czę[ć obecnie istniejącej 
dziaEki (geodezyjnie wyodrębnionej) znajduje się na 
terenie wskazanym w paragrafie 14 pkt 1 i jest w 
związku z tym objęta zakazem posadowienia budyn-
ków to przez teren ten rozumie się caEo[ć tej dziaEki 
wzdEur jej granic geodezyjnych ｠ zostaną w caEo[ci 
przeznaczone pod tereny oznaczone symbolem ZK 
｠ zgodnie z paragrafem 3 pkt 3 projektu lub tez zo-
staną przeznaczone pod innego rodzaju zieleG.

Rozstrzygnięcie: uwaga uwzględniona.
Uzasadnienie: na obszarze opracowania zmiany 

planu występują grunty nasypowe o grubo[ci po-
wyrej 1 m. ｠ oznaczone na rysunku planu linią prze-
rywaną i szrafem poziomym w kolorze niebieskim. 
Na obszarze dziaEki 1/57 morliwo[ć realizacji obiek-
tu mieszkalnego w przypadku dokonania przystoso-
wania gruntów do celów fundamentowania lub za-
stosowania szczególnych rozwiązaG fundamentów 
jest utrudniona. Na obszarach tej dziaEki występuje 
strefa gruntów nasypowych o grubo[ci powyrej 1 
m dlatego zmiana przeznaczenia na tereny ZK jest 
zasadna.

UWAGA nr 6.
wniesiona przez Dorotę Strzyr Stachowiak.
Dotyczy: ul. Cedrowa, dz. nr 1/37 
wniosek o wykre[lenie z zapisów uchwaEy punk-

tów 1, 2 i 3 paragrafu 5 oraz ustalenie zapisów 
uchwaEy w paragrafie 14 punkt 1 w brzmieniu: 
ｧUstala się zakaz bezpo[redniego posadowienia bu-
dynków na terenie caEej powierzchni dziaEek, je[li 
choć ich czę[ć znajduje się w obrębie oznaczone-
go na rysunku planu ｠ linią przerywaną i poziomym 
szrafem barwy niebieskiej ｠ zasięgu obszaru wystę-
powania gruntów nasypowych o miąrszo[ci ponad 
1,0 m ｠ nieno[nych dla bezpo[redniego posadowie-
nia budynkówｦ, a takre ustalenie w czę[ci graficz-
nej zmiany uchwaEy w ten sposób, ze tereny okre-
[lone w paragrafie 14 pkt 1 projektu ｠ rozumiane w 
ten sposób, re je[li choć czę[ć obecnie istniejącej 
dziaEki (geodezyjnie wyodrębnionej) znajduje się na 
terenie wskazanym w paragrafie 14 pkt 1 i jest w 
związku z tym objęta zakazem posadowienia budyn-
ków to przez teren ten rozumie się caEo[ć tej dziaEki 
wzdEur jej granic geodezyjnych ｠ zostaną w caEo[ci 
przeznaczone pod tereny oznaczone symbolem ZK 
｠ zgodnie z paragrafem 3 pkt 3 projektu lub tez zo-
staną przeznaczone pod innego rodzaju zieleG.

Rozstrzygnięcie: uwaga uwzględniona.
Uzasadnienie: na obszarze opracowania zmiany 

planu występują grunty nasypowe o grubo[ci po-
wyrej 1 m. ｠ oznaczone na rysunku planu linią prze-
rywaną i szrafem poziomym w kolorze niebieskim. 
Na obszarze dziaEki 1/37 morliwo[ć realizacji obiek-
tu mieszkalnego w przypadku dokonania przystoso-
wania gruntów do celów fundamentowania lub za-
stosowania szczególnych rozwiązaG fundamentów 
jest utrudniona. Na obszarach tej dziaEki występuje 
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strefa gruntów nasypowych o grubo[ci powyrej 1 
m dlatego zmiana przeznaczenia na tereny ZK jest 
zasadna.

UWAGA nr 7.
wniesiona przez Marcina Pawlickiego. 
Dotyczy: ul. Osikowa, dz. nr 1/56. 
wniosek o wykre[lenie z zapisów uchwaEy punk-

tów 1, 2 i 3 paragrafu 5 oraz ustalenie zapisów 
uchwaEy w paragrafie 14 punkt 1 w brzmieniu: 
ｧUstala się zakaz bezpo[redniego posadowienia bu-
dynków na terenie caEej powierzchni dziaEek, je[li 
choć ich czę[ć znajduje się w obrębie oznaczone-
go na rysunku planu ｠ linią przerywaną i poziomym 
szrafem barwy niebieskiej ｠ zasięgu obszaru wystę-
powania gruntów nasypowych o miąrszo[ci ponad 
1,0 m ｠ nieno[nych dla bezpo[redniego posadowie-
nia budynkówｦ, a takre ustalenie w czę[ci graficz-
nej zmiany uchwaEy w ten sposób, ze tereny okre-
[lone w paragrafie 14 pkt 1 projektu ｠ rozumiane w 
ten sposób, re je[li choć czę[ć obecnie istniejącej 
dziaEki (geodezyjnie wyodrębnionej) znajduje się na 
terenie wskazanym w paragrafie 14 pkt 1 i jest w 
związku z tym objęta zakazem posadowienia budyn-
ków to przez teren ten rozumie się caEo[ć tej dziaEki 
wzdEur jej granic geodezyjnych ｠ zostaną w caEo[ci 
przeznaczone pod tereny oznaczone symbolem ZK 
｠ zgodnie z paragrafem 3 pkt 3 projektu lub tez zo-
staną przeznaczone pod innego rodzaju zieleG. 

Rozstrzygnięcie: uwaga uwzględniona. 
Uzasadnienie: na obszarze opracowania zmiany 

planu występują grunty nasypowe o grubo[ci po-
wyrej 1 m. ｠ oznaczone na rysunku planu linią prze-
rywaną i szrafem poziomym w kolorze niebieskim. 
Na obszarze dziaEki 1/56 morliwo[ć realizacji obiek-
tu mieszkalnego w przypadku dokonania przystoso-
wania gruntów do celów fundamentowania lub za-
stosowania szczególnych rozwiązaG fundamentów 
jest utrudniona. Na obszarach tej dziaEki występuje 
strefa gruntów nasypowych o grubo[ci powyrej 1 
m dlatego zmiana przeznaczenia na tereny ZK jest 
zasadna. 

UWAGA nr 8.
wniesiona przez Grarynę Pauter. 
Dotyczy: ul. Cedrowa, dz. nr 1/39. 
wniosek o wykre[lenie z zapisów uchwaEy punk-

tów 1, 2 i 3 paragrafu 5 oraz ustalenie zapisów 
uchwaEy w paragrafie 14 punkt 1 w brzmieniu: 
ｧUstala się zakaz bezpo[redniego posadowienia bu-
dynków na terenie caEej powierzchni dziaEek, je[li 
choć ich czę[ć znajduje się w obrębie oznaczone-
go na rysunku planu ｠ linią przerywaną i poziomym 
szrafem barwy niebieskiej ｠ zasięgu obszaru wystę-
powania gruntów nasypowych o miąrszo[ci ponad 
1,0 m ｠ nieno[nych dla bezpo[redniego posadowie-
nia budynkówｦ, a takre ustalenie w czę[ci graficz-
nej zmiany uchwaEy w ten sposób, ze tereny okre-
[lone w paragrafie 14 pkt 1 projektu ｠ rozumiane w 
ten sposób, re je[li choć czę[ć obecnie istniejącej 
dziaEki (geodezyjnie wyodrębnionej) znajduje się na 
terenie wskazanym w paragrafie 14 pkt 1 i jest w 

związku z tym objęta zakazem posadowienia budyn-
ków to przez teren ten rozumie się caEo[ć tej dziaEki 
wzdEur jej granic geodezyjnych ｠ zostaną w caEo[ci 
przeznaczone pod tereny oznaczone symbolem ZK 
｠ zgodnie z paragrafem 3 pkt 3 projektu lub tez zo-
staną przeznaczone pod innego rodzaju zieleG. 

Rozstrzygnięcie: uwaga uwzględniona. 
Uzasadnienie: na obszarze opracowania zmiany 

planu występują grunty nasypowe o grubo[ci po-
wyrej 1 m. ｠ oznaczone na rysunku planu linią prze-
rywaną i szrafem poziomym w kolorze niebieskim. 
Na obszarze dziaEki 1/39 morliwo[ć realizacji obiek-
tu mieszkalnego w przypadku dokonania przystoso-
wania gruntów do celów fundamentowania lub za-
stosowania szczególnych rozwiązaG fundamentów 
jest utrudniona. Na obszarach tej dziaEki występuje 
strefa gruntów nasypowych o grubo[ci powyrej 1 
m dlatego zmiana przeznaczenia na tereny ZK jest 
zasadna. 

§3. W związku z pozytywnym rozpatrzeniem czę[ci 
uwag na podstawie UchwaEy Nr XXXVIII/437/2009 
Rady Miasta Gniezna z dnia 22 lipca 2009 r. w 
sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do pro-
jektu miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego terenu Sosnowa II stanowiącej czę[ć 
Osiedla PEawnik w Gniepnie w czę[ci okre[lonej na 
zaEaczniku graficznym, dokonania zmian i ponowie-
nia procedury planistycznej w niezbędnym zakresie, 
projekt miejscowego planu wyEorono powtórnie do 
publicznego wglądu w terminie od dnia 8.07.2010r. 
do dnia 5.08.2010r.

§4. W wyznaczonym terminie do dnia 
19.08.2010r. do projektu miejscowego planu nie 
wniesiono radnych uwag. Na podstawie art. 20 ust. 
1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 
poz. 717, ze zm.), w związku z brakiem nowych 
uwag do projektu przedmiotowej zmiany miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego, 
Rada Miasta Gniezna nie rozstrzyga o sposobie ich 
rozpatrzenia. 
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Na podstawie art. 20 ust. l ustawy z dnia 27 mar-
ca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu (Dz. U. 
Nr 80, poz.717 ze zmianami), Rada Miasta Gniezna 
rozstrzyga co następuje: 

§1. 1. Inwestycje z zakresu infrastruktury tech-
nicznej sEurące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb 
mieszkaGców stanowią, zgodnie z art. 7 ust 1, usta-
wy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142. poz. 1591z pópn. zm.) 
zadania wEasne miasta.

2. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej 
zapisane w planie obejmują traktowane jako:

a) a) zadania wspólne inwestycje w granicach linii 
rozgraniczających poszczególnych ulic, w tym wy-
budowanie ulic z o[wietleniem, uzbrojeniem pod-
ziemnym, zielenią,

b) b) inwestycje realizowane samodzielnie zlokali-
zowane poza liniami rozgraniczającymi ulic.

3. Rzeczywisty koszt inwestycji zostanie okre[lo-
ny w wyniku zamówienia w trybie ustawy Prawo o 
zamówieniach publicznych.

§2. Opis sposobu realizacji inwestycji wskaza-
nych w §1 :

1) realizacja inwestycji będzie przebiegać zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, w tym m.in. z pra-
wem budowlanym, o zamówieniach publicznych, o 
samorządzie gminnych, gospodarce komunalnej i o 
ochrony [rodowiska,

2) inwestycje w zakresie przesyEania i dystrybucji 
energii elektrycznej, gazu, wody i ciepEa realizowane 
będą w zgodnie z obowiązującymi przepisami,

3) realizacja i finansowanie inwestycji w zakresie 
infrastruktury technicznej nie wyszczególnionych 
w §1 jest przedmiotem umowy zainteresowanych 
stron.

§3. Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruk-
tury technicznej, które nalerą do zadaG wEasnych 
miasta, ujętych w niniejszym planie podlega przepi-
som ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach 
publicznych (t.j. z 2003r. Dz.U. Nr 15, poz. 148, z 
pópn.), przy czym:

1) wydatki majątkowe gminy okre[la uchwaEa 
Rady Miasta,

2) wydatki inwestycyjne finansowane z budretu 
gminy ustala się w uchwale budretowej.

§4. 1. Zadania w zakresie budowy dróg, o których 
mowa w §1 finansowane będą przez budret miasta 
lub na podstawie porozumieG z innymi podmiotami.

2. Zadania w zakresie budowy sieci wodociągowej 
i kanalizacji będą finansowane na podstawie art. 15 
ust. l ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu 
[cieków (Dz. U. z 2001r. Nr 72, poz. 747, Dz. U. 
z 2002r. Nr 113, poz. 984, Dz. U.z 2004r. Nr 96, 
poz. 959 i Nr 173, poz. 1808), ze [rodków budretu 
miasta lub poprzez partnerstwo publiczno-prawne.

3. Zadania w zakresie budowy sieci energetycz-
nych będą finansowane na podstawie art. 7 ustawy 
z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (t.j. 
Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1504 z pópn.zm.).

§5. Prognozowane pródEa finansowania przez gmi-
nę:

1) dochody wEasne,
2) dotacje,
3) poryczki preferencyjne,
4) fundusze Unii Europejskiej.
 

ZaEącznik Nr 3
do UchwaEy Nr LV/634/2010

Rady Miasta Gniezna
z dnia 3 listopada 2010 r.

 
ROZSTRZYGNIĘCIE 

o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakręć infrastruktury technicznej nalerących do 
zadaG wEasnych miasta oraz zasadach ich finansowania


