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ZaEącznik nr 2
do UchwaEy Nr XXXVIII/214/09

Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 28.10.2009 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLA-
NU RAKOWIE W GMINIE CZERNIEJEWO OBEJMUJĄCEGO DZIADKĘ NR EWIDENCYJNY 22/3

ZaEącznik nr 3
do UchwaEy Nr XXXVIII/214/09

Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 28.10.2009 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W ZMIANIE MIEJSCOWEGO PLANU RA-
KOWIE W GMINIE CZERNIEJEWO OBEJMUJĄCEGO DZIADKĘ NR EWIDENCYJNY 22/3, INWESTYCJI Z 
ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEqĄ DO ZADAF WDASNYCH GMINY ORAZ 

ZASADACH ICH FINANSOWANIA

W okresie wyEorenia projektu zmiany planu do 
publicznego wglądu tj. od 22 lipca do 4 wrze[nia 
2009 r. oraz w terminie nie krótszym nir 14 dni od 

dnia zakoGczenia okresu wyEorenia projektu zmiany 
planu tj. do 30 wrze[nia 2009 r. nie wpEynęEy radne 
uwagi.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717 z 2003 r. z 
pópn. zm.) art. 7 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 8 
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 
142, poz. 1591 z 2001 r. z pópn. zm.) i art. 111 
ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o fi-
nansach publicznych (Dz.U. Nr 15, poz. 148 z 2003 
r. z pópn. zm.), Rada Miasta i Gminy Czerniejewo 
rozstrzyga co następuje:

1. Na obszarze objętym wyrej wymienioną zmianą 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego przewiduje się inwestycje z zakresu infrastruk-

tury technicznej i drogowej, które nalerą do zadaG 
wEasnych gminy;

2. Inwestycje wymienione w pkt.1 są zadaniem 
wEasnym gminy i będą realizowane;

1) z budretu gminy,
2) przy wspóEfinansowaniu ze [rodków NFOZiGW 

i WFOZiGW,
3) przy wspóEfinansowaniu z funduszy struktural-

nych UE,
4) w ramach partnerstwa PUBLICZNO-PRYWAT-

NEGO,
5) z innych pródeE.
3. Nie okre[la się harmonogramu realizacji wymie-

nionych inwestycji.

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 oraz z 
2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 20 ust. 1 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu 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 oraz z 2008 r. Nr 123, 
poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i 
Nr 220, poz. 1413) Rada Miasta Poznania uchwala, 
co następuje:

§1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego ｧRejon ulicy Za Cytadeląｦ 
w Poznaniu, po stwierdzeniu zgodno[ci ze Stu-
dium uwarunkowaG i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Poznania (UchwaEa Nr XXXI-
/299/V/2008 Rady Miasta Poznania z dnia 18 stycz-
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UCHWADA Nr LXII/860/V/2009 RADY MIASTA POZNANIA

z dnia 3 listopada 2009 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ｧRejon ulicy Za Cytadeląｦ w Poznaniu
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nia 2008 r.), zwany dalej ｧplanemｦ.
2. Planem obejmuje się obszar w granicach wy-

znaczonych ulicami Winogrady, Za Cytadelą.
3. Granicę obszaru objętego planem okre[la rysu-

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

zwany ｧrysunkiem planuｦ, opracowany w skali 
1:1000 i zatytuEowany: Miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego ｧRejon ulicy Za Cytadelą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.

§2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) akcencie architektonicznym ｠ nalery przez to 

rozumieć element budynku, taki jak: wykusz, ryza-
lit, portal, wyrórniający się w otoczeniu formą i wy-
soko[cią, podkre[lający kompozycję urbanistyczną i 
uEatwiający orientację w terenie;

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

3) linii rozgraniczającej ｠ nalery przez to rozumieć 
linię rozgraniczającą tereny o rórnym przeznaczeniu 
lub rórnych zasadach zagospodarowania;

4) nieprzekraczalnej linii zabudowy ｠ nalery przez 
to rozumieć linię wyznaczającą obszar, na którym 
dopuszcza się zabudowę;

5) obowiązującej linii zabudowy ｠ nalery przez 
to rozumieć linię wyznaczającą obowiązkowe sytu-
owanie [ciany budynku;

6) ogrodzeniu arurowym ｠ nalery przez to rozu-
mieć ogrodzenie, w którym czę[ć arurowa stanowi 
nie mniej nir 60% powierzchni caEkowitej ogrodze-
nia;

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

8) powierzchni biologicznie czynnej ｠ nalery przez 
to rozumieć teren biologicznie czynny, zdefiniowa-
ny w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicz-
nych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usy-
tuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z pópn. zm.);

9) powierzchni zabudowy ｠ nalery przez to rozu-
mieć powierzchnię wyznaczoną przez rzut pionowy 
zewnętrznych krawędzi budynku na powierzchnię 
terenu, przy czym powierzchnię zabudowy dziaEki 
stanowi suma powierzchni zabudowy wszystkich 
budynków na dziaEce;

10) stacji bazowej telefonii komórkowej ｠ nalery 
przez to rozumieć obiekt radiokomunikacyjny skEa-
dający się z urządzeG elektro-przesyEowych oraz 
konstrukcji wsporczej i zestawów anten;

11) systemie informacji miejskiej ｠ nalery przez to 
rozumieć zaprojektowany dla miasta Poznania sys-
tem tablic informacyjnych, opisujących i uEatwiają-
cych orientację w mie[cie, w tym tablicę z nazwą 
ulicy, numerem posesji, tablicę informującą o obiek-
tach uryteczno[ci publicznej;

12) szyldzie ｠ nalery przez to rozumieć oznacze-
nie jednostki organizacyjnej oraz przedsiębiorcy, ich 
siedziby lub miejsca wykonywania dziaEalno[ci, nie-
będące urządzeniem reklamowym;

13) terenie ｠ nalery przez to rozumieć powierzch-
nię o okre[lonym przeznaczeniu i zasadach zago-
spodarowania, wyznaczoną na rysunku planu linia-
mi rozgraniczającymi;

14) urządzeniu reklamowym ｠ nalery przez to ro-
zumieć no[nik informacji wizualnej w jakiejkolwiek 
materialnej formie wraz z elementami konstrukcyj-
nymi i zamocowaniami, niebędący tablicą informa-
cyjną lub znakiem w rozumieniu przepisów o zna-
kach i sygnaEach drogowych.

§3. Przedmiotem ustaleG są:
1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-

nej: 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN;
2) tereny zabudowy usEugowej o[wiaty, nauki, 

kultury: 1Uo, 2Uo, 3Uo, 4Uo;
3) teren zabudowy usEugowej hotelarstwa U;
4) tereny zieleni urządzonej: 1ZP, 2ZP, 3ZP;
5) teren infrastruktury technicznej elektroenerge-

tyki E;
6) tereny komunikacji:
a) dróg publicznych: 1KD-L, 2KD-D, 3KD-D, 4KD-

D, 5KD-D, 8KD-Dx,
b) dróg wewnętrznych: 6KDW, 7KDW.
§4. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku pla-

nu symbolami: 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, dla 
których obowiązują ustalenia niniejszego paragrafu, 
ustala się przeznaczenie pod zabudowę mieszkanio-
wą jednorodzinną.

2. W zakresie zasad ochrony i ksztaEtowania Eadu 
przestrzennego:

1) zakazuje się lokalizacji:
a) tymczasowych obiektów budowlanych,
b) ogrodzeG peEnych oraz ogrodzeG z betonowych 

elementów prefabrykowanych,
c) napowietrznych sieci infrastruktury technicznej,
d) stacji bazowych telefonii komórkowej,
e) urządzeG reklamowych;
2) ustala się wysoko[ć ogrodzeG nie większą nir 

1,6 m;
3) dopuszcza się lokalizację:
a) obiektów maEej architektury,
b) szyldów o powierzchni nie większej nir 1,5 m2 

na elewacji budynku lub o powierzchni nie większej 
nir 0,6 m2 na ogrodzeniu,

c) elementów systemu informacji miejskiej,
d) urządzeG budowlanych, doj[ć, dojazdów oraz 

sieci infrastruktury technicznej.
3. W zakresie zasad ochrony [rodowiska, przyro-

dy i krajobrazu kulturowego:
1) zakazuje się:
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a) stosowania w nowych budynkach pieców i 
trzonów kuchennych na paliwo staEe, z wyjątkiem 
paliw odnawialnych z biomasy,

b) lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaEywać na [rodowisko, w rozumieniu przepi-
sów odrębnych;

2) ustala się:
a) zagospodarowanie zielenią wszystkich wolnych 

od utwardzenia fragmentów terenu,
b) segregację, gromadzenie i zagospodarowanie 

odpadów, zgodnie z przepisami odrębnymi,
c) wykorzystanie nadmiaru mas ziemnych po-

zyskanych podczas prac budowlanych w obrębie 
dziaEki budowlanej lub usuwanie ich, zgodnie z prze-
pisami odrębnymi,

d) rekultywację terenu w przypadku stwierdzenia 
zanieczyszczenia gleby lub ziemi, zgodnie z przepi-
sami odrębnymi;

3) dopuszcza się stosowanie indywidualnych sys-
temów grzewczych, z zastrzereniem pkt 1 lit. a, 
zgodnie z przepisami odrębnymi;

4) ustala się ksztaEtowanie komfortu akustyczne-
go w [rodowisku poprzez zapewnienie, okre[lonych 
przepisami odrębnymi, dopuszczalnych poziomów 
haEasu w [rodowisku jak dla terenów zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej.

4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kultu-
rowego i zabytków oraz dóbr kultury wspóEczesnej 
ustala się przeprowadzenie rozpoznania archeolo-
gicznego, jereli wymagają tego przepisy odrębne.

5. W zakresie wymagaG wynikających z potrzeb 
ksztaEtowania przestrzeni publicznych nie podejmuje 
się ustaleG.

6. W zakresie parametrów i wskapników ksztaE-
towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) ustala się:
a) lokalizację zabudowy zgodnie z liniami zabudo-

wy okre[lonymi na rysunku planu,
b) lokalizację budynków mieszkalnych jako wolno 

stojących lub blipniaczych, z uwzględnieniem pkt 2 
lit. c,

c) lokalizację wyEącznie jednego budynku miesz-
kalnego na dziaEce budowlanej,

d) dowolny ksztaEt dachów, z zastrzereniem sto-
sowania jednolitej formy dachów dla zabudowy blip-
niaczej,

e) wysoko[ć budynków mieszkalnych od 2 do 3 
kondygnacji nadziemnych i nie większą nir 10,0 m,

f) wysoko[ć budynków gararowych nie większą 
nir:

- 3,5 m w przypadku dachu pEaskiego,
- 5,0 m w przypadku dachu stromego,
g) stosowanie jednakowych gabarytów budyn-

ków w zabudowie blipniaczej,
h) powierzchnię zabudowy dziaEki budowlanej:
- nie większą nir 30% dla dziaEek o powierzchni 

większej nir 1000,0 m2,
- nie większą nir 35% dla dziaEek o powierzchni 

większej nir 650,0 m2, do 1000,0 m2 -wEącznie,
- nie większą nir 40% dla dziaEek o powierzchni 

większej nir 350,0 mv, do 650,0 m2 wEącznie,
- nie większą nir 50% dla dziaEek o powierzchni 

mniejszej lub równej 350,0 m2,
i) powierzchnię zabudowy budynku gararowego 

nie większą nir 40,0 m2,
j) udziaE powierzchni biologicznie czynnej, nie 

mniejszy nir 35% powierzchni dziaEki budowlanej,
k) lokalizację akcentów architektonicznych na te-

renie 5MN,
l) powierzchnię dziaEki budowlanej powstaEej w 

wyniku podziaEu nie mniejszą nir 600,0 m2,
m) zakaz lokalizacji budynków gospodarczych;
2) dopuszcza się:
a) przeznaczenie czę[ci budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego na lokal urytkowy, zgodnie z prze-
pisami odrębnymi,

b) lokalizację kondygnacji podziemnych,
c) lokalizację budynków mieszkalnych jako szere-

gowych, wyEącznie jako uzupeEnienie istniejącej za-
budowy, w przypadku gdy szeroko[ć frontu dziaEki 
jest mniejsza nir 10,0 m,

d) udziaE powierzchni biologicznie czynnej nie 
mniejszy nir 20% powierzchni dziaEki budowlanej 
dla dziaEek o powierzchni mniejszej nir 350,0 m2,

e) lokalizację budynku gararowego jako wolno 
stojącego lub na granicy dziaEki budowlanej wyEącz-
nie jako zblokowanego z istniejącym budynkiem ga-
rarowym na sąsiedniej dziaEce,

f) lokalizację budynku gararowego w gEębi dziaEki,
g) drogi wewnętrzne na terenach 4MN, 5MN.
7. W zakresie granic i sposobów zagospodarowa-

nia terenów lub obiektów podlegających ochronie 
na podstawie przepisów odrębnych nie podejmuje 
się ustaleG.

8. W zakresie szczegóEowych zasad i warunków 
scalania i podziaEu nieruchomo[ci nie podejmuje się 
ustaleG.

9. W zakresie szczególnych warunków zagospo-
darowania terenów oraz ograniczeG w ich urytko-
waniu nie podejmuje się ustaleG.

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

1) dostęp dla samochodów do przylegEych dróg 
publicznych oraz poprzez drogi wewnętrzne, zgod-
nie z przepisami odrębnymi;

2) na kardy budynek mieszkalny w zabudowie 
jednorodzinnej nakaz zapewnienia na dziaEce bu-
dowlanej 2 stanowisk postojowych dla samocho-
dów osobowych oraz dodatkowych 2 stanowisk dla 
samochodów osobowych w przypadku lokalizacji 
usEug w budynku mieszkalnym;

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

4) zaopatrzenie w wodę pitną z sieci wodociągo-
wej;

5) odprowadzanie [cieków komunalnych i byto-
wych do sieci kanalizacji sanitarnej;

6) zagospodarowanie wód opadowych i rozto-
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powych w granicach dziaEki budowlanej, zgodnie z 
przepisami odrębnymi;

7) dopuszczenie odprowadzenia wód opadowych i 
roztopowych do sieci kanalizacji deszczowej;

8) dopuszczenie robót budowlanych w zakresie 
sieci:

a) infrastruktury technicznej, w tym w szczegól-
no[ci: sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, 
ciepEowniczej, elektroenergetycznej, telekomunika-
cyjnej,

b) monitoringu wizyjnego oraz systemu sEurb ra-
towniczych i bezpieczeGstwa publicznego;

9) zakaz lokalizacji przydomowych oczyszczalni 
[cieków i zbiorników bezodpEywowych.

11. Nie wyznacza się sposobu i terminu tymcza-
sowego zagospodarowania, urządzania i urytkowa-
nia terenów.

12. Okre[la się stawkę sEurącą naliczeniu opEaty 
z tytuEu wzrostu warto[ci nieruchomo[ci, w wyso-
ko[ci 30%.

§5. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolami 1Uo, 2Uo, 3Uo, 4Uo, dla których obo-
wiązują ustalenia niniejszego paragrafu, ustala się 
przeznaczenie pod zabudowę usEugową o[wiaty, 
nauki, kultury.

2. W zakresie zasad ochrony i ksztaEtowania Eadu 
przestrzennego:

1) zakazuje się lokalizacji:
a) tymczasowych obiektów budowlanych,
b) ogrodzeG peEnych oraz ogrodzeG z betonowych 

elementów prefabrykowanych,
c) napowietrznych sieci infrastruktury technicznej,
d) stacji bazowych telefonii komórkowej,
e) urządzeG reklamowych;
2) ustala się wysoko[ć ogrodzeG nie większą nir 

1,8 m, z uwzględnieniem pkt 3 lit. e;
3) dopuszcza się lokalizację:
a) obiektów sportu i rekreacji,
b) obiektów maEej architektury,
c) szyldów o powierzchni nie większej nir 3,0 m2 

na elewacji budynku lub o powierzchni nie większej 
nir 0,6 m2 na ogrodzeniu,

d) urządzeG budowlanych, doj[ć, dojazdów oraz 
sieci infrastruktury technicznej,

e) ogrodzeG o wysoko[ci większej nir 1,8 m dla 
boisk sportowych.

3. W zakresie zasad ochrony [rodowiska, przyro-
dy i krajobrazu kulturowego:

1) zakazuje się:
a) stosowania w nowych budynkach pieców i 

trzonów kuchennych na paliwo staEe, z wyjątkiem 
paliw odnawialnych z biomasy,

b) lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaEywać na [rodowisko, w rozumieniu przepi-
sów odrębnych;

2) ustala się:
a) zagospodarowanie zielenią wszystkich wolnych 

od utwardzenia fragmentów terenu,
b) ochronę istniejących drzew, a w przypadku ich 

kolizji z infrastrukturą lub planowaną zabudową, 

wymaga się przesadzania drzew lub wprowadzenia 
nowych nasadzeG na terenie,

c) segregację, gromadzenie i zagospodarowanie 
odpadów, zgodnie z przepisami odrębnymi,

d) wykorzystanie nadmiaru mas ziemnych po-
zyskanych podczas prac budowlanych w obrębie 
dziaEki budowlanej lub usuwanie ich, zgodnie z prze-
pisami odrębnymi,

e) rekultywację terenu w przypadku stwierdzenia 
zanieczyszczenia gleby lub ziemi, zgodnie z przepi-
sami odrębnymi;

3) dopuszcza się stosowanie indywidualnych sys-
temów grzewczych, z zastrzereniem pkt 1 lit. a, 
zgodnie z przepisami odrębnymi;

4) ustala się ksztaEtowanie komfortu akustyczne-
go w [rodowisku poprzez zapewnienie, okre[lonych 
przepisami odrębnymi, dopuszczalnych poziomów 
haEasu w [rodowisku jak dla terenów zabudowy 
związanej ze staEym lub czasowym pobytem dzieci 
i mEodziery.

4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kultu-
rowego i zabytków oraz dóbr kultury wspóEczesnej 
ustala się przeprowadzenie rozpoznania archeolo-
gicznego, jereli wymagają tego przepisy odrębne.

5. W zakresie wymagaG wynikających z potrzeb 
ksztaEtowania przestrzeni publicznych nie podejmuje 
się ustaleG.

6. W zakresie parametrów i wskapników ksztaE-
towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) ustala się:
a) lokalizację zabudowy zgodnie z liniami zabu-

dowy okre[lonymi na rysunku planu, z uwzględnie-
niem ust. 10 pkt 11 lit. a,

b) dowolny ksztaEt dachów,
c) wysoko[ć zabudowy:
- na terenach 1Uo, 3Uo, 4Uo do 3 kondygnacji 

nadziemnych i nie większą nir 12,0 m,
- na terenie 2Uo do 2 kondygnacji nadziemnych i 

nie większą nir 8,0 m,
d) powierzchnię zabudowy, na terenach 1Uo i 

3Uo, nie większą nir 30% powierzchni dziaEki bu-
dowlanej,

e) powierzchnię zabudowy, na terenach 2Uo i 
4Uo, nie większą nir 35% powierzchni dziaEki bu-
dowlanej,

f) udziaE powierzchni biologicznie czynnej nie 
mniejszy nir 40% powierzchni dziaEki budowlanej,

g) w przypadku nowych podziaEów - powierzchnię 
dziaEki budowlanej nie mniejszą nir 2000,0 m2;

2) dopuszcza się lokalizację:
a) kondygnacji podziemnych,
b) dróg wewnętrznych,
c) akcentu architektonicznego na terenie 4Uo w 

formie wieryczki o wysoko[ci nie większej nir 16,0 
m i powierzchni caEkowitej do 25,0 m2.

7. W zakresie granic i sposobów zagospodarowa-
nia terenów lub obiektów podlegających ochronie 
na podstawie przepisów odrębnych nie podejmuje 
się ustaleG.

8. W zakresie szczegóEowych zasad i warunków 



Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 11 ｠ 1049 ｠ Poz. 352

scalania i podziaEu nieruchomo[ci nie podejmuje się 
ustaleG.

9. W zakresie szczególnych warunków zagospo-
darowania terenów oraz ograniczeG w ich urytko-
waniu nie podejmuje się ustaleG.

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

1) dostęp dla samochodów do przylegEych dróg 
publicznych oraz poprzez drogi wewnętrzne, zgod-
nie z przepisami odrębnymi;

2) zapewnienie dostępu poprzez teren 3Uo do te-
renu E dla pojazdów obsEugi;

3) nakaz zapewnienia na dziaEce budowlanej sta-
nowisk postojowych w Eącznej ilo[ci nie mniejszej 
nir:

a) na karde 1000,0 m2 powierzchni urytkowej w 
obiektach o[wiatowych: 20 stanowisk postojowych 
dla rowerów oraz 10 stanowisk postojowych dla sa-
mochodów osobowych, w tym 1 dla pojazdów osób 
niepeEnosprawnych,

b) na karde 100 miejsc w teatrach i kinach oraz w 
salach konferencyjnych i widowiskowych: 5 stano-
wisk postojowych dla rowerów oraz 37 stanowisk 
postojowych dla samochodów osobowych, w tym 
5 dla pojazdów osób niepeEnosprawnych;

4) zapewnienie miejsc dla pojazdów obsEugi i prze-
Eadunku towarów w granicach dziaEki budowlanej 
poza miejscami postojowymi wymienionymi w pkt 
3;

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

6) zaopatrzenie w wodę pitną z sieci wodociągo-
wej;

7) odprowadzanie [cieków komunalnych i byto-
wych do sieci kanalizacji sanitarnej;

8) zagospodarowanie wód opadowych i rozto-
powych w granicach dziaEki budowlanej, zgodnie z 
przepisami odrębnymi;

9) dopuszczenie robót budowlanych w zakresie 
sieci:

a) infrastruktury technicznej, w tym w szczegól-
no[ci: sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, 
ciepEowniczej, elektroenergetycznej, telekomunika-
cyjnej,

b) monitoringu wizyjnego oraz systemu sEurb ra-
towniczych i bezpieczeGstwa publicznego;

10) zakaz lokalizacji oczyszczalni [cieków oraz 
zbiorników bezodpEywowych;

11) dopuszczenie lokalizacji wolno stojącej maEo-
gabarytowej stacji transformatorowej:

a) poza liniami zabudowy wyznaczonymi na ry-
sunku planu,

b) wbudowanej w budynek o innym przeznacze-
niu, zgodnie z przepisami odrębnymi;

12) w przypadku lokalizacji wolno stojącej maEo-
gabarytowej stacji transformatorowej dopuszczenie 
wydzielenia dziaEki budowlanej o powierzchni nie 
mniejszej nir 50,0 m2.

11. Nie wyznacza się sposobu i terminu tymcza-
sowego zagospodarowania, urządzania i urytkowa-
nia terenów.

12. Okre[la się stawkę sEurącą naliczeniu opEaty 
z tytuEu wzrostu warto[ci nieruchomo[ci, w wyso-
ko[ci 30%.

§6. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku pla-
nu symbolem U, dla którego obowiązują ustalenia 
niniejszego paragrafu, ustala się przeznaczenie pod 
zabudowę usEugową hotelarstwa.

2. W zakresie zasad ochrony i ksztaEtowania Eadu 
przestrzennego:

1) zakazuje się lokalizacji:
a) tymczasowych obiektów budowlanych,
b) ogrodzeG peEnych oraz ogrodzeG z betonowych 

elementów prefabrykowanych,
c) napowietrznych sieci infrastruktury technicznej,
d) stacji bazowych telefonii komórkowej,
e) urządzeG reklamowych;
2) ustala się wysoko[ć ogrodzeG nie większą nir 

1,6 m;
3) dopuszcza się lokalizację:
a) obiektów maEej architektury,
b) szyldów o powierzchni nie większej nir 3,0 m2 

na elewacji lub o powierzchni nie większej nir 1,0 
m2 na ogrodzeniu,

c) urządzeG budowlanych, doj[ć, dojazdów oraz 
sieci infrastruktury technicznej.

3. W zakresie zasad ochrony [rodowiska, przyro-
dy i krajobrazu kulturowego:

1) zakazuje się:
a) stosowania w nowych budynkach pieców i 

trzonów kuchennych na paliwo staEe, z wyjątkiem 
paliw odnawialnych z biomasy,

b) lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaEywać na [rodowisko, w rozumieniu przepi-
sów odrębnych;

2) ustala się:
a) zagospodarowanie zielenią wszystkich wolnych 

od utwardzenia fragmentów terenu,
b) ochronę istniejących drzew, a w przypadku ich 

kolizji z infrastrukturą lub planowaną zabudową, 
wymaga się przesadzania drzew lub wprowadzenia 
nowych nasadzeG na terenie,

c) segregację, gromadzenie i zagospodarowanie 
odpadów, zgodnie z przepisami odrębnymi,

d) wykorzystanie nadmiaru mas ziemnych, po-
zyskanych podczas prac budowlanych w obrębie 
dziaEki budowlanej lub usuwanie ich, zgodnie z prze-
pisami odrębnymi,

e) rekultywację terenu w przypadku stwierdzenia 
zanieczyszczenia gleby lub ziemi, zgodnie z przepi-
sami odrębnymi;

3) dopuszcza się stosowanie indywidualnych sys-
temów grzewczych, z uwzględnieniem pkt 1 lit. a, 
zgodnie z przepisami odrębnymi;

4) ustala się ksztaEtowanie komfortu akustyczne-
go w [rodowisku poprzez zapewnienie, okre[lonych 
przepisami odrębnymi, dopuszczalnych poziomów 
haEasu w [rodowisku jak dla zabudowy zamieszka-



Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 11 ｠ 1050 ｠ Poz. 352

nia zbiorowego.
4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kultu-

rowego i zabytków oraz dóbr kultury wspóEczesnej 
ustala się przeprowadzenie rozpoznania archeolo-
gicznego, jereli wymagają tego przepisy odrębne.

5. W zakresie wymagaG wynikających z potrzeb 
ksztaEtowania przestrzeni publicznych nie podejmuje 
się ustaleG.

6. W zakresie parametrów i wskapników ksztaE-
towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) ustala się:
a) lokalizację zabudowy zgodnie z liniami zabu-

dowy okre[lonymi na rysunku planu, z uwzględnie-
niem ust. 10 pkt 10 lit. a,

b) dachy pEaskie,
c) wysoko[ć zabudowy:
- od strony terenu 3KD-D - ulicy Bastionowej - do 

3 kondygnacji nadziemnych i nie większą nir 10,0 
m, przy czym trzecią kondygnację nalery wycofać 
w stosunku do projektowanej linii zabudowy o nie 
mniej nir 2,0 m,

- od strony terenu 2KD-D - ulicy qniwnej - do 3 
kondygnacji nadziemnych i nie większą nir 10,0 m,

- od strony terenu 1KD-L - ulicy Za Cytadelą - do 
4 kondygnacji nadziemnych i nie większą nir 13,0 
m, przy czym czwartą kondygnację nalery wycofać 
w stosunku do projektowanej linii zabudowy o nie 
mniej nir 2,0 m,

d) powierzchnię zabudowy nie większą nir 40% 
powierzchni dziaEki budowlanej,

e) udziaE powierzchni biologicznie czynnej nie 
mniejszy nir 30% powierzchni dziaEki budowlanej,

f) w przypadku nowych podziaEów - powierzchnię 
dziaEki budowlanej nie mniejszą nir 2000,0 m2;

2) dopuszcza się lokalizację:
a) zabudowy usEugowej dla funkcji nauki, gastro-

nomii, rekreacji,
b) kondygnacji podziemnych,
c) dróg wewnętrznych.
7. W zakresie granic i sposobów zagospodarowa-

nia terenów lub obiektów podlegających ochronie 
na podstawie przepisów odrębnych nie podejmuje 
się ustaleG.

8. W zakresie szczegóEowych zasad i warunków 
scalania i podziaEu nieruchomo[ci nie podejmuje się 
ustaleG.

9. W zakresie szczególnych warunków zagospo-
darowania terenów oraz ograniczeG w ich urytko-
waniu nie podejmuje się ustaleG.

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

1) dostęp dla samochodów do terenów dróg pu-
blicznych 1KD-L, 2KD-D, zgodnie z przepisami od-
rębnymi;

2) nakaz zapewnienia na dziaEce budowlanej sta-
nowisk postojowych w Eącznej ilo[ci nie mniejszej 
nir:

a) na karde 100 Eórek w hotelach:
- 50 stanowisk postojowych dla samochodów 

osobowych, w tym 3 dla pojazdów osób niepeEno-
sprawnych,

- 2 stanowiska postojowe dla rowerów,
b) na kardych 100 korzystających jednocze[nie z 

terenów sportu i rekreacji:
- 20 stanowisk postojowych dla samochodów 

osobowych, w tym 4 dla pojazdów osób niepeEno-
sprawnych,

- 5 stanowisk postojowych dla rowerów,
c) na karde 100 miejsc w obiektach gastrono-

micznych:
- 36 stanowisk postojowych dla samochodów 

osobowych, w tym 6 dla pojazdów osób niepeEno-
sprawnych,

- 15 stanowisk postojowych dla rowerów,
d) na karde 1000,0 m2 powierzchni urytkowej w 

obiektach o[wiatowych:
- 10 stanowisk postojowych dla samochodów 

osobowych, w tym 1 dla pojazdów osób niepeEno-
sprawnych,

- 20 stanowisk postojowych dla rowerów,
e) na karde 1000 m2 powierzchni urytkowej 

obiektów usEugowych, innych nir wymienione w lit. 
a, c i d:

- 30 stanowisk postojowych dla samochodów 
osobowych, w tym 3 dla pojazdów osób niepeEno-
sprawnych,

- 15 stanowisk postojowych dla rowerów;
3) zapewnienie miejsc dla pojazdów obsEugi i prze-

Eadunku towarów w granicach dziaEki budowlanej 
poza miejscami postojowymi wymienionymi w pkt 
2;

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

5) zaopatrzenie w wodę pitną z sieci wodociągo-
wej;

6) odprowadzanie [cieków komunalnych i byto-
wych do sieci kanalizacji sanitarnej;

7) zagospodarowanie wód opadowych i rozto-
powych w granicach dziaEki budowlanej, zgodnie z 
przepisami odrębnymi;

8) dopuszczenie robót budowlanych w zakresie 
sieci:

a) infrastruktury technicznej, w tym w szczegól-
no[ci: sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, 
ciepEowniczej, elektroenergetycznej, telekomunika-
cyjnej,

b) monitoringu wizyjnego oraz systemu sEurb ra-
towniczych i bezpieczeGstwa publicznego;

9) zakaz lokalizacji oczyszczalni [cieków oraz 
zbiorników bezodpEywowych;

10) dopuszczenie lokalizacji wolno stojącej maEo-
gabarytowej stacji transformatorowej:

a) poza liniami zabudowy wyznaczonymi na ry-
sunku planu,

b) wbudowanej w budynek o innym przeznacze-
niu, zgodnie z przepisami odrębnymi;

11) w przypadku lokalizacji wolno stojącej maEo-
gabarytowej stacji transformatorowej dopuszczenie 
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wydzielenia dziaEki budowlanej o powierzchni nie 
mniejszej nir 50 m2.

11. Nie wyznacza się sposobu i terminu tymcza-
sowego zagospodarowania, urządzania i urytkowa-
nia terenów.

12. Okre[la się stawkę sEurącą naliczeniu opEaty 
z tytuEu wzrostu warto[ci nieruchomo[ci, w wyso-
ko[ci 30%.

§7. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolami: 1ZP, 2ZP, 3ZP, dla których obowiązują 
ustalenia niniejszego paragrafu, ustala się przezna-
czenie pod zieleG urządzoną.

2. W zakresie zasad ochrony i ksztaEtowania Eadu 
przestrzennego:

1) zakazuje się lokalizacji:
a) zabudowy,
b) ogrodzeG,
c) urządzeG reklamowych,
d) napowietrznych sieci infrastruktury technicznej,
e) stacji bazowych telefonii komórkowej;
2) dopuszcza się lokalizację:
a) obiektów maEej architektury,
b) dróg pieszych i [cierek rowerowych,
c) elementów systemu informacji miejskiej,
d) sieci infrastruktury technicznej.
3. W zakresie zasad ochrony [rodowiska, przyro-

dy i krajobrazu kulturowego ustala się:
1) rekultywację terenu w przypadku stwierdzenia 

zanieczyszczenia gleby lub ziemi, zgodnie z przepi-
sami odrębnymi;

2) ochronę istniejących drzew, a w przypadku ich 
kolizji z infrastrukturą lub planowanym urządzeniem 
terenu wymaga się przesadzania drzew lub wpro-
wadzenia nowych nasadzeG na terenie.

4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kultu-
rowego i zabytków oraz dóbr kultury wspóEczesnej 
ustala się przeprowadzenie rozpoznania archeolo-
gicznego, jereli wymagają tego przepisy odrębne.

5. W zakresie wymagaG wynikających z potrzeb 
ksztaEtowania przestrzeni publicznych ustala się za-
gospodarowanie terenów jako obszarów przestrzeni 
publicznej.

6. W zakresie parametrów i wskapników zagospo-
darowania terenu ustala się udziaE powierzchni bio-
logicznie czynnej nie mniejszy nir 80% powierzchni 
terenu.

7. W zakresie granic i sposobów zagospodarowa-
nia terenów lub obiektów podlegających ochronie 
na podstawie przepisów odrębnych nie podejmuje 
się ustaleG.

8. W zakresie szczegóEowych zasad i warunków 
scalania i podziaEu nieruchomo[ci nie podejmuje się 
ustaleG.

9. W zakresie szczególnych warunków zagospo-
darowania terenów oraz ograniczeG w ich urytko-
waniu nie podejmuje się ustaleG.

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

1) zakaz lokalizacji miejsc postojowych;

2) dostęp dla samochodów, wyEącznie dla pojaz-
dów obsEugi, do terenu 1KD-L, a dla terenu 2ZP do 
terenu 3KD-D poprzez teren 8KD-Dx;

3) powiązanie sieci infrastruktury technicznej z 
ukEadem zewnętrznym oraz dostęp do sieci, zgodnie 
z przepisami odrębnymi;

4) dopuszczenie robót budowlanych w zakresie 
sieci:

a) infrastruktury technicznej, w tym w szczegól-
no[ci: sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, 
ciepEowniczej, elektroenergetycznej, telekomunika-
cyjnej,

b) monitoringu wizyjnego oraz systemu sEurb ra-
towniczych i bezpieczeGstwa publicznego.

11. Nie wyznacza się sposobu i terminu tymcza-
sowego zagospodarowania, urządzania i urytkowa-
nia terenów.

12. Okre[la się stawkę sEurącą naliczeniu opEaty 
z tytuEu wzrostu warto[ci nieruchomo[ci, w wyso-
ko[ci 30%.

§8. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku pla-
nu symbolem E, dla którego obowiązują ustalenia 
niniejszego paragrafu, ustala się przeznaczenie pod 
obiekty infrastruktury technicznej ｠ elektroenerge-
tyki.

2. W zakresie zasad ochrony i ksztaEtowania Eadu 
przestrzennego:

1) zakazuje się lokalizacji:
a) ogrodzeG peEnych oraz ogrodzeG z betonowych 

elementów prefabrykowanych,
b) napowietrznych sieci infrastruktury technicznej,
c) stacji bazowych telefonii komórkowej,
d) urządzeG reklamowych i szyldów;
2) dopuszcza się lokalizację:
a) elementów systemu informacji miejskiej,
b) urządzeG budowlanych, doj[ć, dojazdów oraz 

sieci infrastruktury technicznej.
3. W zakresie zasad ochrony [rodowiska, przyro-

dy i krajobrazu kulturowego ustala się:
1) wykorzystanie nadmiaru mas ziemnych, po-

zyskanych podczas prac budowlanych w obrębie 
dziaEki budowlanej lub usuwanie ich, zgodnie z prze-
pisami odrębnymi;

2) rekultywację terenu w przypadku stwierdzenia 
zanieczyszczenia gleby lub ziemi, zgodnie z przepi-
sami odrębnymi.

4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kultu-
rowego i zabytków oraz dóbr kultury wspóEczesnej 
ustala się przeprowadzenie rozpoznania archeolo-
gicznego, jereli wymagają tego przepisy odrębne.

5. W zakresie wymagaG wynikających z potrzeb 
ksztaEtowania przestrzeni publicznych nie podejmuje 
się ustaleG.

6. W zakresie parametrów i wskapników ksztaE-
towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu 
ustala się:

1) lokalizację wolno stojącej stacji transformato-
rowej, zgodnie z liniami zabudowy wskazanymi na 
rysunku planu;

2) dopuszczenie wymiany istniejącej stacji trans-
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formatorowej na stację maEogabarytową.
7. W zakresie granic i sposobów zagospodarowa-

nia terenów lub obiektów podlegających ochronie 
na podstawie przepisów odrębnych nie podejmuje 
się ustaleG.

8. W zakresie szczegóEowych zasad i warunków 
scalania i podziaEu nieruchomo[ci nie podejmuje się 
ustaleG.

9. W zakresie szczególnych warunków zagospo-
darowania terenów oraz ograniczeG w ich urytko-
waniu nie podejmuje się ustaleG.

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

1) dostęp dla samochodów do dróg publicznych 
poprzez teren 3Uo, zgodnie z przepisami odrębnymi;

2) dopuszczenie robót budowlanych w zakresie 
sieci:

a) infrastruktury technicznej, w tym w szczegól-
no[ci: sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, 
ciepEowniczej, elektroenergetycznej, telekomunika-
cyjnej,

b) monitoringu wizyjnego oraz systemu sEurb ra-
towniczych i bezpieczeGstwa publicznego;

3) zagospodarowanie wód opadowych i rozto-
powych w granicach dziaEki budowlanej, zgodnie z 
przepisami odrębnymi, z dopuszczeniem odprowa-
dzenia do sieci kanalizacyjnej.

11. Nie wyznacza się sposobu i terminu tymcza-
sowego zagospodarowania, urządzania i urytkowa-
nia terenu.

12. Okre[la się stawkę sEurącą naliczeniu opEaty 
z tytuEu wzrostu warto[ci nieruchomo[ci, w wyso-
ko[ci 30%.

§9. 1. Dla terenów komunikacji, dla których obo-
wiązują ustalenia niniejszego paragrafu, ustala się 
przeznaczenie:

1) terenów 1KD-L, 2KD-D, 3KD-D, 4KD-D, 5KD-
D, 8KD-Dx, pod drogi publiczne;

2) terenów 6KDW, 7KDW, pod ogólnodostępne 
drogi wewnętrzne.

2. W zakresie zasad ochrony i ksztaEtowania Eadu 
przestrzennego:

1) zakazuje się lokalizacji:
a) budynków,
b) tymczasowych obiektów budowlanych,
c) urządzeG reklamowych i szyldów,
d) ramp, schodów i pochylni obsEugujących obiek-

ty poEorone poza terenami dróg,
e) napowietrznych sieci infrastruktury technicznej,
f) stacji bazowych telefonii komórkowej;
2) dopuszcza się lokalizację:
a) sieci infrastruktury technicznej, z zastrzereniem 

pkt 1 lit. e, f,
b) drogowych obiektów inrynierskich,
c) elementów systemu informacji miejskiej.
3. W zakresie zasad ochrony [rodowiska przyrody 

i krajobrazu kulturowego ustala się:
1) utrzymanie i uzupeEnienie istniejących rzędów 

drzew w pasach drogowych, z dopuszczeniem ich 

wycięcia lub przesadzenia w przypadku gdy koliduje 
to z parametrami drogi, planowaną rozbudową dróg 
lub infrastrukturą techniczną;

2) nowe nasadzenia szpalerów drzew na terenie 
2KD-D, zgodnie z rysunkiem planu, pod warunkiem, 
re nie koliduje to z parametrami drogi i infrastruktu-
rą techniczną;

3) zagospodarowanie nieutwardzonych po-
wierzchni pasa drogowego zielenią urządzoną;

4) wykorzystanie nadmiaru mas ziemnych, po-
zyskanych podczas prac budowlanych w obrębie 
dziaEki lub usuwanie ich, zgodnie z przepisami od-
rębnymi;

5) ksztaEtowanie komfortu akustycznego w [ro-
dowisku poprzez stosowanie przeciwhaEasowych 
rozwiązaG organizacyjnych i technicznych, w tym 
cichych nawierzchni jezdni, ograniczających emisję 
haEasu do warto[ci dopuszczalnych w [rodowisku, 
zgodnie z przepisami odrębnymi.

4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kultu-
rowego i zabytków oraz dóbr kultury wspóEczesnej 
ustala się przeprowadzenie rozpoznania archeolo-
gicznego, jereli wymagają tego przepisy odrębne.

5. W zakresie wymagaG wynikających z potrzeb 
ksztaEtowania przestrzeni publicznych:

1) ustala się zagospodarowanie terenów jako ogól-
nodostępnych obszarów przestrzeni publicznych;

2) dopuszcza się lokalizację:
a) ogrodzeG związanych z funkcjonowaniem ukEa-

du drogowego,
b) obiektów maEej architektury i elementów syste-

mu informacji miejskiej, jereli nie koliduje to z reali-
zacją pozostaEych ustaleG planu.

6. W zakresie parametrów i wskapników ksztaE-
towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) dla terenu 1KD-L ｠ ulicy Za Cytadelą ｠ ustala 
się:

a) lokalizację jezdni o dwóch pasach ruchu,
b) chodnik jednostronny po stronie terenów zabu-

dowanych,
c) parametry ukEadu komunikacyjnego, zgodnie z 

klasyfikacją i przepisami odrębnymi w zakresie nie-
definiowanym planem,

d) dopuszczenie dodatkowych pasów ruchu w ob-
rębie skrzyrowaG, jereli nie koliduje to z pozostaEy-
mi ustaleniami planu,

e) dopuszczenie lokalizacji miejsc postojowych w 
zieleni, jereli nie koliduje to z pozostaEymi ustalenia-
mi planu,

f) dopuszczenie lokalizacji [cierki rowerowej;
2) dla terenów 2KD-D ｠ ulicy qniwnej, 3KD-D ｠ 

ulicy Bastionowej, 4KD-D ｠ ulicy Za Cytadelą, 5KD-
D ｠ ulicy Brandstaettera, ustala się:

a) lokalizację jezdni o dwóch pasach ruchu,
b) chodnik obustronny dla terenów: 3KD-D, 4KD-

D,
c) chodnik po stronie poEudniowo-zachodniej dla 

terenów: 2KD-D, 5KD-D,
d) parametry ukEadu komunikacyjnego, zgodnie z 

klasyfikacją i przepisami odrębnymi w zakresie nie-
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definiowanym planem,
e) dla terenu 2KD-D dopuszczenie lokalizacji 

miejsc postojowych w zieleni, wyEącznie w strefie 
wskazanej na rysunku planu;

3) dla terenu 8KD-Dx ustala się:
a) lokalizację drogi jako ciągu pieszo - rowerowe-

go;
b) parametry ukEadu komunikacyjnego zgodnie z 

klasyfikacją i przepisami odrębnymi w zakresie nie-
definiowanym planem;

4) dla terenów 6KDW, 7KDW, ustala się:
a) lokalizację pieszo-jezdni,
b) ogólną dostępno[ć,
c) parametry ukEadu komunikacyjnego zgodnie z 

klasyfikacją i przepisami odrębnymi w zakresie nie-
definiowanym planem,

d) dopuszczenie realizacji innego przekroju drogi.
7. W zakresie granic i sposobów zagospodarowa-

nia terenów lub obiektów podlegających ochronie 
na podstawie przepisów odrębnych nie podejmuje 
się ustaleG.

8. W zakresie szczegóEowych zasad i warunków 
scalania i podziaEu nieruchomo[ci nie podejmuje się 
ustaleG.

9. W zakresie szczególnych warunków zagospo-
darowania terenu oraz ograniczeG w jego urytko-
waniu, dla terenów 1KD-L, 2KD-D, 3KD-D, 4KD-D, 
5KD-D, dopuszcza się:

1) utrzymanie istniejących zjazdów oraz lokaliza-
cję nowych, zgodnie z przepisami odrębnymi;

2) przystosowanie dróg do ruchu uspokojonego.
10. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy 

i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 
technicznej ustala się:

1) klasyfikację dróg publicznych:
a) na terenie 1KD-L: drogę klasy L - lokalnej,
b) na terenach 2KD-D, 3KD-D, 4KD-D, 5KD-D: 

drogi klasy D ｠ dojazdowej,
c) na terenie 8KD-Dx drogę klasy D ｠ dojazdowej, 

wyEącznie dla ruchu pieszego i rowerowego;
2) szeroko[ci pasów drogowych w liniach rozgra-

niczających, zgodnie z rysunkiem planu;
3) spójne powiązanie elementów ukEadu drogo-

wego poprzez skrzyrowania, zgodnie z przepisami 
odrębnymi;

4) zachowanie ciągEo[ci powiązaG elementów 
pasa drogowego, w szczególno[ci jezdni, chodni-
ków, [cierek rowerowych w granicach obszaru pla-
nu oraz z zewnętrznym ukEadem drogowym, zgod-
nie z przepisami odrębnymi;

5) powiązanie infrastruktury technicznej z ukEa-

dem zewnętrznym oraz zapewnienie dostępu do 
sieci, zgodnie z przepisami odrębnymi;

6) dopuszczenie robót budowlanych w zakresie 
sieci:

a) infrastruktury technicznej, w tym w szczegól-
no[ci: sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, 
ciepEowniczej, elektroenergetycznej, telekomunika-
cyjnej,

b) monitoringu wizyjnego oraz systemu sEurb ra-
towniczych i bezpieczeGstwa publicznego;

7) dopuszczenie lokalizacji dodatkowych, innych 
nir ustalone planem, elementów ukEadu komunika-
cyjnego, zgodnie z przepisami odrębnymi;

8) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych 
do sieci kanalizacji deszczowej;

9) dopuszczenie zagospodarowania wód opado-
wych i roztopowych, zgodnie z przepisami odręb-
nymi.

11. Nie wyznacza się sposobu i terminu tymcza-
sowego zagospodarowania, urządzania i urytkowa-
nia terenu.

12. Okre[la się stawkę sEurącą naliczeniu opEaty 
z tytuEu wzrostu warto[ci nieruchomo[ci, w wyso-
ko[ci 30%.

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

§11. 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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ZaEącznik Nr 2
do UchwaEy Nr LXII/860/V/2009 r.

Rady Miasta Poznania
z dnia 3 listopada 2009 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY MIASTA POZNANIA W SPRAWIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO 
PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ｧREJON ULICY ZA CY-

TADELĄｦ W POZNANIU

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 i Nr 225, poz.1635, z 2007 r. Nr 127, 
poz. 880 oraz z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, 
poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413) 
Rada Miasta Poznania rozstrzyga, co następuje:

§1. ZgEaszający uwagę: 
Dejery SzkoEa Podstawowa nr 83 im. Emilii Wa-

[niowskiej i Gimnazjum nr 15 w Zespole SzkóE nr 4, 
ul. Brandstaettera, 161-659 PoznaG

Tre[ć uwagi:
W związku z planowaną w najblirszym czasie 

rozbudową budynku naszej szkoEy zwracam się z 
pro[bą o przyEączenie do terenu pozostającego pod 
trwaEym zarządem ZespoEu SzkóE nr 4 dziaEki w ob-
rębie Winiary na arkuszu 31 oznaczonej numerem 
59/3 znajdującej się przy ul. Za Cytadelą 112. Ta 
zmiana pozwoliEaby na lepsze rozplanowanie prze-
strzeni wokóE projektowanego nowego skrzydEa bu-
dynku. Wymieniona dziaEka znajduje się na terenie 
objętym projektem miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego ｧRejon ulicy Za Cytadeląｦ.

Rozstrzygnięcie: nieuwzględniona
Uzasadnienie:
Nie jest morliwe wEączenie wnioskowanej nie-

ruchomo[ci do ZespoEu SzkóE nr 4, ze względu na 
wyznaczony i uzgodniony z ZDM-em, przebieg dro-
gi oznaczonej na rysunku planu symbolem 7KDW 
przylegającej do ww. nieruchomo[ci.

§2. ZgEaszający uwagę:
Dejery SzkoEa Podstawowa nr 83 im. Emilii Wa-

[niowskiej i Gimnazjum nr 15 w Zespole SzkóE nr 4, 
ul. Brandstaettera, 161-659 PoznaG

Tre[ć uwagi:
W związku z przygotowaniem miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego ｧRejon ulicy Za 
Cytadeląｦ proponuję zmianę przebiegu ulicy ozna-
czonej na planie 7KDW Eączącej ulice Za Cytadelą 
i Winogrady. Na odcinku od strony ul. Za Cytade-
lą przebiega ona pomiędzy dziaEkami 59/3 i 59/4. 
Wnosimy o przesunięcie jej przebiegu na wschodni 
kraniec dziaEki 59/3 oznaczonej na planie symbolem 
3ZP. Umorliwi to:

- przyEączenie dziaEki 59/3 do terenu naszej szkoEy 
i zmianę jej przeznaczenia na tereny zabudowy usEu-
gowej, (wnosili[my o takie przyEączenie w związku 
z planowaną rozbudową szkoEy w pi[mie z dnia 27 

lipca 2009),
- uniknięcie niebezpiecznej sytuacji, w której 

skrzyrowanie ulicy Za Cytadelą i ulicy oznaczonej 
na planie 7KDW wypada na Euku drogi.

Jednocze[nie informuję, re ulica, której dotyczy 
nasza propozycja istnieje, na razie, jedynie na pla-
nach i zmiana nie powoduje radnej przebudowy.

Rozstrzygnięcie: nieuwzględniona
Uzasadnienie:
Projekt planu podtrzymuje uzgodnienie ZDM-u 

nr DR/7332/12/27/08 z 28 marca 2008r. w pra-
wie obsEugi komunikacyjnej dziaEek nr: 32/1; 32/2; 
33/1; 33/2, obręb Winiary, i wEączenia drogi ozna-
czonej na rysunku planu symbolem 7KDW do ul. 
Za Cytadelą, bez wEączenia do ulicy Winogrady. 
Teren 7KDW przewidziany jest dla ruchu pieszych 
i pojazdów na zasadach obowiązujących w stre-
fie zamieszkania, stanowi takre wyEączną obsEugę 
przylegEych dziaEek po wschodniej stronie drogi, a 
znajdujących się na terenie 5MN, ponadto w usta-
leniach zapisano m.in.: lokalizację pieszo-jezdni oraz 
ogólną dostępno[ć.

§3. ZgEaszający uwagę:
Osoby fizyczne
Tre[ć uwagi:
Niniejszym wnioskujemy o przesunięcie na dziaEkę 

nr 2/9 znajdującej się na wysoko[ci ul. Winogrady 
42C nieprzekraczalnej linii zabudowy, która aktual-
nie przechodzi poprzez na dziaEki nr 3/1 i 62. Propo-
zycję nowego przebiegu zabudowy przedstawili[my 
na zaEączniku graficznym.

Uzasadnienie:
W wyEoronym do konsultacji projekcie planu miej-

scowego zaproponowano, aby dziaEka 2/9 nalerąca 
do Miasta Poznania we fragmencie peEniEa funkcję 
terenu zieleni urządzonej 2ZP, a w pozostaEej swej 
czę[ci funkcję terenu zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej 3MN, ale bez prawa zabudowy.

Wnosimy, aby fragment dziaEki, który znalazE się 
w czę[ci o przeznaczeniu 3MN, uzyskaE statut dziaE-
ki budowlanej, morliwej do zagospodarowania z 
nieruchomo[ciami sąsiednimi.

Informujemy, re jeste[my wEa[cicielami nierucho-
mo[ci sąsiadującej z dziaEką 2/9, poEoroną przy ul. 
Bastionowej 33 i re z uwagi na jej niedurą wielko[ć 
331 m2 oraz zaledwie 30 procentową jej zabudo-
wę, chcieliby[my uzyskać w przyszEo[ci, chociar 
minimalną morliwo[ć rozbudowy naszego domu 
dodatkowo pragniemy poinformować, re aktualnie 
dziaEka 2/9 wykorzystywana jest przez okolicznych 
ｧpijaczkówｦ do urządzania spotkaG towarzyskich i 
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zaEatwiania potrzeb fizjologicznych, a takre sEury 
jako osiedlowy [mietnik. Zwracamy takre uwa-
gę, re dziaEka 2/9 lery przy drodze wewnętrznej 
8KD-Dx, która stanowi doj[cie od przystanków 
tramwajowych do przedszkola i innych obiektów 
o[wiatowych poEoronych w pobliru Cytadeli. Tylko 
umorliwienie zagospodarowania wyrej wymienionej 
dziaEki gwarantuje utrzymanie jej w nalerytym po-
rządku.

Rozstrzygnięcie: nieuwzględniona
Uzasadnienie:
Wnioskowana dziaEka stanowi obecnie wEasno[ć 

Miasta PoznaG i nie jest samodzielną dziaEką budow-
laną ｠ w czę[ci przypisanej do terenu 3MN, dopusz-
cza się morliwo[ć przyEączenia do przylegających 
nieruchomo[ci (jednej lub w czę[ciach do obu), z 
zaEoreniem powiększenie terenu biologicznie czyn-
nego na dziaEkach, a nie zwiększanie procentu za-
budowy.

§4. ZgEaszający uwagę:
ITE Sp. z o.o. ul. Szkolna 11, 62-002 Suchy Las
Tre[ć uwagi:
DziaEając w imieniu Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. 

z o.o. na podstawie upowarnienia nr BZ/9468/2007, 
z dn. 17.05.2007 zwracam się do PaGstwa z wnio-
skiem o uwzględnienie bezprzewodowej infrastruk-
tury technicznej w postaci stacji bazowych telefonii 
komórkowej na obszarach objętych opracowaniem 
przedmiotowych planów.

Przedmiotowy projekt planu wyklucza caEkowicie 
morliwo[ć lokalizacji stacji bazowych. Tego rodzaju 
ograniczenie stanowi istotną barierę dla ｧoddolne-
goｦ miasta, gdyr nie uwzględnia aktualnych potrzeb 
spoEecznych, które w dobie nowoczesnych techno-
logii IT, znacznie wykraczają poza komunikację za 
pomocą telefonii stacjonarnej. Bezprzewodowa tele-
fonia cyfrowa ma za zadanie umorliwić, nie tylko ko-
munikację werbalną, ale przede wszystkim zapew-
nić dostęp do Internetu o wysokiej przepustowo[ci 
Eącza. Poprawa jako[ci usEug z zakresu Eączno[ci 
bezprzewodowej jest porądana przede wszystkim 
przez szeroko rozumiane otoczenie biznesu. Wiąre 
się to z potrzebą zagęszczania sieci i rozbudowy ist-
niejących instalacji. Standard GSM okazaE się praw-
dziwym europejskim sukcesem. Sektor ten znajduje 
się jednak teraz w punkcie zwrotnym, a to z racji 
zastępowania opartych na standardzie GSM usEug 
ｧdrugiej generacjiｦ siecią trzeciej generacji (3G).

Mając na uwadze rangę miejsca, realne korzy[ci 
związane z telefonią komórkową oraz usEugami z nią 
związanymi zwracamy się z pro[bą o dopuszczenie 
lokalizacji stacji bazowych wyEącznie na najwyr-
szych budynkach danego obszaru tj. na terenach 
oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1Uo, 
3Uo oraz 4Uo.

Rozstrzygnięcie: nieuwzględniona
Uzasadnienie:
W projekcie planu zaEorono dla zabudowy na te-

renach 1Uo, 3Uo, 4Uo, wysoko[ć do 3 kondygnacji 
nadziemnych i nie większą nir 12,0m. W bezpo[red-

nim sąsiedztwie tego terenu, w rejonie ulic Murawa/
Gronowa, znajdują się obiekty o wysoko[ci kilkuna-
stu kondygnacji predysponowane do lokalizowania 
stacji bazowych. Ponadto, w projekcie planu zaEo-
rono, re wnioskowane maszty stacji bazowych nie 
mogą być lokalizowane w bezpo[rednim sąsiedz-
twie Cytadeli ze względu na m.in. ochronę pano-
ram, a takre na terenach zabudowy mieszkaniowej.

§5. ZgEaszający uwagę:
Osoba fizyczna
Tre[ć uwagi:
1) Z projektu miejscowego planu zagospodarowa-

nia przestrzennego wynika, re droga przebiegająca 
przez czę[ć terenu objętego planem oznaczona jest 
na planie symbolem 7KDW (dziaEka 31 i nalerącej 
do Gminy dziaEki 59/3). Symbol ten oznacz drogę 
wewnętrzną. Planowanie w tym miejscu drogi jest 
sprzeczne z interesem okolicznych mieszkaGców. 
Jest niezrozumiaEe, re Miasto wydziela z publicznej 
nieruchomo[ci - dziaEki 59/3 sze[ciometrowy pas 
gruntu, aby umorliwić jednemu prywatnemu in-
westorowi lepszy dojazd do jego posesji, na której 
planowana jest inwestycja czysto komercyjna - bu-
dowa trzech apartamentowców. Podkre[lić chcę, ir 
przeprowadzenie w tym miejscu drogi jest bezpod-
stawne równier z tego powodu, ir inwestycja pla-
nowana na dziaEce 32/2 ma dostęp do drogi publicz-
nej - do ul. Winogrady. Po zakoGczeniu remontu ul. 
Winogrady i odsunięciu torowiska od skraju jezdni 
urytkownicy dziaEki 32/2 będą mieli wyjazd na ul. 
Winogrady. Nie jest celowe wydawanie publicznych 
pieniędzy na budowę ulicy, na którą przeznaczyć 
trzeba bez przetargu czę[ć miejskiej dziaEki i to nie-
odpEatnie. Powstanie w planowanym miejscu ulicy 
sEury prywatnemu interesowi tylko jednego inwe-
stora, który pod pretekstem budowy domu jedno-
rodzinnego buduje apartamentowiec (dowód: ksero 
oferty handlowej). Dotychczas wszyscy mieszkaGcy 
ul. Za Cytadelą wyjerdrali na ul. Winogrady bezpo-
[rednio, lub którą[ z istniejących jur ulic. Jest to roz-
wiązanie wystarczające dla obsEugi komunikacyjnej 
osiedla domków jednorodzinnych. Zauwaryć trzeba 
równier, ir planowane rozwiązanie - wybudowanie 
nowej drogi wewnętrznej sprzeczne jest z intere-
sem publicznym. WEa[ciciel dziaEki 32/2 (nalerąca 
do Pana Pietkiewicza i jego spóEki o nazwie Scala) 
jest równier wEa[cicielem graniczącej z dziaEką 32/2 
dziaEki 63, która to przylega do ul. Za Cytadelą. Je-
[li, więc inwestor planuje zapewnić dojazd do ma-
jących powstać na dziaEce 32/2 apartamentowców 
more uczynić to ustanawiając sEurebno[ć na dziaE-
ce 63, której ter jest wEa[cicielem. Jest to rozwią-
zanie nie angarujące [rodków publicznych. Nie ma 
potrzeby utrudniać rycia wszystkim mieszkaGcom 
poprzez potęgowanie ruchu ulicznego i otwieranie 
nowej ulicy, tylko po to, aby jeden inwestor miaE 
kosztem publicznych [rodków zarobić więcej. Na 
terenie przeznaczonym pod drogę wewnętrzna po-
winien powstać pas zieleni, aby utrzymać charakter 
zagospodarowania terenu objętego planem - na te-
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renie tym znajdują się domy jednorodzinne a procent 
zabudowy nie przekracza 30. Reszta przestrzeni wy-
peEniona jest przez zieleG. Dotychczasowy sposób 
urytkowania jest wystarczający. Piesi i rowerzy[ci 
korzystają z przej[cia bezkolizyjnie. Wprowadzenie 
w tym miejscu ruchu samochodowego zakEuci do-
tychczasowy sposób korzystania z nieruchomo[ci;

2) ZgEaszam równier zastrzerenie co do projek-
towanego sposobu zagospodarowania dziaEki 59/3. 
Na jej terenie planowane jest wydzielenie pasa o 
szeroko[ci 6 m i przeznaczenie go wraz z dziaEką 
nr 31 na dojazd do nieruchomo[ci 32/2/ Jest to 
nieuzasadnione, o czym byEa mowa powyrej. Na 
dziaEce tej znajdować się powinna zieleG miejsca 
lub ogólnie dostępny parking. W obrębie ul. Za Cy-
tadelą nie ma takiego miejsca. Na terenie Cytadeli 
organizowane są szczególnie w miesiącach letnich 
imprezy plenerowe, a przybyli na nie ludzie parkują 
samochody na terenie trawników, niszcząc je. Pro-
blem ten rozwiązaEoby wyznaczenie na caEej dziaEce 
59/3 ogólnie dostępnego parkingu.

Rozstrzygnięcie: nieuwzględniona
Uzasadnienie:
Ad.1) Projekt planu podtrzymuje uzgodnienie 

ZDM-u nr DR/7332/12/27/08 z 28 marca 2008 r. 
w prawie obsEugi komunikacyjnej dziaEek nr: 32/1; 
32/2; 33/1; 33/2, obręb Winiary, i wEączenia drogi 
oznaczonej na rysunku planu symbolem 7KDW do 
ul. Za Cytadelą, bez wEączenia do ulicy Winogrady. 
Teren 7KDW przewidziany jest dla ruchu pieszych 
i pojazdów na zasadach obowiązujących w stre-
fie zamieszkania, stanowi takre wyEączną obsEugę 
przylegEych dziaEek po wschodniej stronie drogi, a 
znajdujących się na terenie 5MN. Ponadto w usta-
leniach dla terenu 7KDW zapisano m.in.: lokalizację 
pieszo-jezdni oraz ogólną dostępno[ć. Realizacja i 
urządzenie drogi, zgodnie z art. 16 Ustawy o dro-
gach, nalereć będzie do realizującego inwestycje na 
ww. dziaEkach. Zgodnie z ustaleniami projektu planu 
oraz zgodnie ze Studium uwarunkowaG i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego m. Poznania, na 
terenie oznaczonym symbolem 5MN, na którym 
usytuowane są wnioskowane dziaEki, przewiduje się 
wyEącznie zabudowę mieszkaniowa jednorodzinną. 
Natomiast zgodnie z art. 65 ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym, nie wygasają 
wydane ostateczne decyzje pozwolenia na budowę 
o ustaleniach innych nir zapisy uchwalonego planu 
miejscowego.

Ad.2) Czę[ć dziaEki nr 59/3 stanowi teren zieleni 
urządzonej oznaczonej na rysunku planu symbolem 
3ZP i ze względu na znajdujące się na nim drzewa, 
zakazuje się na tym terenie lokalizacji miejsc postojo-
wych, które są dopuszczone ustaleniami planu m.in. 
w ul. Za Cytadelą (§9,ust. 6). Projekt planu podtrzy-
muje uzgodnienie ZDM-u nr DR/7332/12/27/08 z 
28 marca 2008r. w sprawie obsEugi komunikacyjnej 
dziaEek nr: 32/1; 32/2; 33/1; 33/2, obręb Winiary, i 
wEączenia drogi oznaczonej na rysunku planu sym-
bolem 7KDW do ul. Za Cytadelą, bez wEączenia do 

ulicy Winogrady. Teren 7KDW przewidziany jest dla 
ruchu pieszych i pojazdów na zasadach obowiązu-
jących w strefie zamieszkania, stanowi takre wy-
Eączną obsEugę przylegEych dziaEek po wschodniej 
stronie drogi, a znajdujących się na terenie 5MN.

§6. ZgEaszający uwagę:
Scala Architektura i Inwestycje Sp. z o.o., ul. Ce-

drowa 27, 62-070 Dąbrówka
Tre[ć uwagi:
1) W zakresie powyrszych dziaEek, mój mandat 

kwestionuje przyjęte ustalenia planu zagospodaro-
wania przestrzennego i wnosi o zmianę przezna-
czenia terenu dziaEki o nr ewid.: 32/1; 32/2; 33/1; 
33/2; poEoronych w rejonie ul. Za Cytadelą miasto 
PoznaG, które w projekcie miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego wyznaczona zostaEa 
jako zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 5MN, 
na tereny zabudowy z funkcjami:

- usEugowej;
- mieszkaniowej jednorodzinnej w tym zabudowy 

szeregowej;
- mieszkaniowej wielorodzinnej,
2) W ramach zmienionych ustaleG projekt planu 

zagospodarowania Scala Architektura i Inwestycje 
Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrówce wnosi o przyjęcie 
następujących ustaleG:

- ustala się, w obszarze wszystkich funkcji terenu 
wyznaczonych w planie zachowanie dopuszczal-
nych poziomów haEasu zgodnie z przepisami odręb-
nymi,

- lokalizację zabudowy zgodnie z liniami zabudo-
wy w odlegEo[ci 5 metrów od frontowej granicy 
dziaEek poEoronych przy ulicach dojazdowych pre-
ferowanych jako jednoprzestrzenne, 8 metrów od 
krawęrnika jezdni ulic lokalnych oraz 15 metrów od 
krawęrnika ulic zbiorczych,

- lokalizację budynków mieszkalnych jako wolno 
stojących, blipniaczych oraz wielorodzinnych, loka-
lizacje obiektów usEugowych, lokalizację budynków 
mieszkaniowych wielorodzinnych, w których czę[ć 
lokali zostanie przeznaczona pod usEugi,

- powierzchnię zabudowy dziaEki budowlanej: - nie 
większą nir 40% dla dziaEek o powierzchni większej 
nir 350,0 m2,

- udziaE powierzchni biologicznie czynnej, nie 
mniejszy nir 30% powierzchni dziaEki budowlanej,

- lokalizację wielu budynków mieszkalnych na 
dziaEce budowlanej,

- przeznaczenie czę[ci budynku mieszkalnego jed-
norodzinnego oraz wielorodzinnego na lokale uryt-
kowe, zgodnie z przepisami odrębnymi,

- ustala się zapewnienie stanowisk postojowych 
dla samochodów osobowych, w tym dla osób nie-
peEnosprawnych w przypadku budowy budynków 
wielorodzinnych, w Eącznej ilo[ci nie mniejszej nir:

a) 1,5 miejsca postojowego na karde mieszkanie 
w budynku wielorodzinnym,

b) 3 miejsca postojowe na karde 100,0 m2 po-
wierzchni urytkowej obiektów usEugowych, innych 
nir handlowe. Dla usEug nakazuje się zapewnienie 
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stanowisk do przeEadunku towarów poza stanowi-
skami postojowymi dla samochodów osobowych;

3) UZASADNIENIE. Scala Architektura i Inwesty-
cje Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrówce skEada niniej-
sze uwagi do projektu miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego w celu uwzględnienia w 
projekcie planu, faktu ir jest aktualnie realizowana 
na terenie dziaEek 32/1; 32/2; 33/1; 33/2 inwe-
stycja - budowa czterech domów mieszkalnych z 
lokalami o funkcjach równier niemieszkalnych, na 
podstawie decyzji pozwolenia na budowę nr: WUA/
A5/7351/1235/2000 z dnia 15.04.2000 r., zmie-
nionego decyzją pozwolenia na budowę nr WU-
A-A05/7351/1235/2000 z dnia 19.07.2006 r. Przy 
przygotowaniu planu zagospodarowania przestrzen-
nego powinno za[ uwzględniać się dotychczasowy 
sposób zagospodarowania nieruchomo[ci, których 
przeznaczenie okre[la się w miejscowym planie za-
gospodarowania przestrzennego, tak aby w oparciu 
o aktualny sposób zagospodarowania nieruchomo[ci 
ustalić przeznaczenie nieruchomo[ci, które morliwe 
jest do zrealizowania na danym terenie. Tymczasem 
wyEorony do publicznego wglądu projekt miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego abs-
trahuje od faktu, ir taka wEa[nie inwestycja (domy 
wielorodzinne z rórnymi funkcjami) jest realizowana 
na terenie dziaEek 32/1; 32/2; 33/1; 33/2 i re po-
zostaje ona w sprzeczno[ci z przeznaczeniem nieru-
chomo[ci okre[lonym jako zabudowa jednorodzinna 
w analizowanym projekcie planu zagospodarowania 
przestrzennego.

Rozstrzygnięcie: nieuwzględniona
Uzasadnienie:
Ad.1) Zgodnie z ustaleniami projektu planu oraz 

zgodnie z zapisami Studium uwarunkowaG i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego m. Pozna-
nia, na terenie oznaczonym symbolem 5MN, na któ-
rym usytuowane są wnioskowane dziaEki, ustala się 
wyEącznie zabudowę mieszkaniowa jednorodzinną, 
jako wolnostojąca lub blipniaczą. Zabudowa szere-
gowa dopuszczona jest wyEącznie jako uzupeEnienie 
istniejącej zabudowy na dziaEkach o szeroko[ci fron-
tu nie mniejszym nir 10,0 m;

Ad.2) - Ustalenia w projekcie planu w zakresie 
komfortu akustycznego (§4, ust. 3, pkt 4), mogą 
dotyczyć wyEącznie terenów zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej,

- W projekcie planu wyznaczona linia zabudowy: 
od strony ul. Winogrady jest kontynuacją istnieją-
cej zabudowy na dziaEkach sąsiednich, a od strony 
7KDW usytuowana jest w postulowanej odlegEo[ci 
5,0 m,

- Zgodnie z ustaleniami projektu planu oraz zgod-
nie z zapisami Studium uwarunkowaG i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego m. Poznania, 
na terenie oznaczonym symbolem 5MN, na któ-
rym usytuowane są wnioskowane dziaEki, ustala się 
wyEącznie zabudowę mieszkaniowa jednorodzinną, 
jako wolnostojąca lub blipniaczą. Zabudowa szere-
gowa dopuszczona jest wyEącznie jako uzupeEnienie 

istniejącej zabudowy na dziaEkach o szeroko[ci fron-
tu nie mniejszym nir 10,0 m,

- Wprowadzone do projektu planu parametry za-
budowy są wynikiem przeprowadzonych analiz i 
bilansów, a takre uzgodnieG z Radą Osiedla Stare 
Winogrady (pismo RO z dnia 9.12.2008 r.),

- Wprowadzone do projektu planu parametry za-
budowy są wynikiem przeprowadzonych analiz i 
bilansów, a takre uzgodnieG z Radą Osiedla Stare 
Winogrady (pismo RO z dnia 9.12.2008 r.),

- ZaEoreniem planu jest lokalizowanie na dziaEce 
budowlanej, wyEącznie jednego budynku mieszkal-
nego jednorodzinnego, tak jak na zabudowanych 
terenach (§4, ust. 10, pkt 2),

- Zgodnie z ustaleniami projektu planu oraz zgod-
nie z zapisami Studium uwarunkowaG i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego m. Poznania, 
na terenie oznaczonym symbolem 5MN, na którym 
usytuowane są wnioskowane dziaEki, ustala się wy-
Eącznie zabudowę mieszkaniowa jednorodzinną,

- Na terenie 5MN zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej nie ustala się zasad parkowania jak dla 
zabudowy wielorodzinnej i usEug. Normatyw parkin-
gowy dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
zawarty w (§4, ust. 10, pkt 2), jest zgodny z Polity-
ką Parkingową Miasta Poznania);

Ad.3) Zgodnie z ustaleniami projektu planu oraz 
zgodnie ze Studium uwarunkowaG i kierunków za-
gospodarowania przestrzennego m. Poznania, na 
terenie oznaczonym symbolem 5MN, na którym 
usytuowane są wnioskowane dziaEki, przewiduje się 
wyEącznie zabudowę mieszkaniowa jednorodzinną 
i nie jest morliwe usankcjonowanie inwestycji po-
legającej na budowie: ｧdomów wielorodzinnych z 
rórnymi funkcjami, realizowanych na terenie dziaEek 
32/1; 32/2; 33/1; 33/2ｦ. Natomiast, zgodnie z art. 
65 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym, nie wygasają wydane ostateczne decy-
zje pozwolenia na budowę o ustaleniach innych nir 
zapisy uchwalonego planu miejscowego.

§7. ZgEaszający uwagę:
Osoba fizyczna
Tre[ć uwagi:
Po zapoznaniu się z ostateczną wersją rysunku 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego ｧ Rejon ulicy Za Cytadeląｦ w Poznaniu, jako 
wEa[ciciel dziaEki nr 48/4 ark. 35, obręb Winiary, 
poEoronej w Poznaniu przy ul. Bastionowej, wyra-
ram sprzeciw przeciwko wEączeniu mojej dziaEki 
do terenu oznaczonego na projekcie planu symbo-
lem U. Poniewar dziaEka nr 48/4 stanowi odrębną 
moją wEasno[ć i nie jest w raden sposób powiąza-
na z terenem istniejącego Hotelu TrawiGski, takie 
rozstrzygnięcie planistyczne wyklucza morliwo[ć 
jakiegokolwiek jej wykorzystania. Zaproponowa-
na linia zabudowy wEączająca maEy fragment mojej 
dziaEki do nowo projektowanego kompleksu hotelo-
wego, jest rozwiązaniem nie respektującym stanu 
wEasno[ci i godzi w moje interesy. Dlatego proszę 
o uwzględnienie mojej uwagi i wyEączenie dziaEki 
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48/4 z terenu oznaczonego literą U, o korektę linii 
zabudowy oraz o dopuszczenie na mojej dziaEce za-
budowy mieszkalnej lub mieszkalnej i usEugowej o 
parametrach zblironych do zabudowy na dziaEkach 
sąsiednich - niezalernej od kompleksu hotelowego.

W przypadku nie uwzględnienia mojej uwagi i 
pozostawienia planu w formie zaproponowanej w 
przedstawionym projekcie, wystąpię do Miasta Po-
znania o wypEacenie odszkodowania w wysoko[ci 
rynkowej warto[ci mojej nieruchomo[ci w stanie 
sprzed uchwalenia planu.

Rozstrzygnięcie: nieuwzględniona
Uzasadnienie:
ZaEoreniem projektu planu ｠ zgodnie z ustaleniami 

Studium ｠ jest ochrona istniejących funkcji mieszka-
niowych jednorodzinnych i utrzymanie istniejących 
funkcji ogólnomiejskich. Jest to plan regulujący jed-
noznaczne zasady istniejącego zagospodarowania. 
Dopuszczenie realizacji w projekcie planu wniosko-
wanej zabudowy mieszkaniowej lub mieszkaniowej i 
usEugowej na dziaEce nr 48/4, ark. 35, obręb Winia-
ry, byEoby dysonansem funkcjonalnym w istniejącej 
strukturze przestrzennej. Na podstawie przyjętych 
ustaleG more powstać, na wnioskowanej dziaEce, 
budynek o funkcji usEugowej i parametrach okre[lo-
nych w planie.

§8. ZgEaszający uwagę:
Rada Osiedla Stare Winogrady oraz mieszkaGcy, 

ul. R. Brandstaetterra 6, 61-659 PoznaG
Tre[ć uwagi:
1) Na rysunku planu wydzielić dodatkowy teren 

zieleni urządzonej 4ZP z czę[ci terenu 2Uo (pas te-
renu od ulicy Za Cytadelą do ulicy Bastionowej), 
oznaczony na zaEączniku graficznym nr l do uwagi 
oraz konsekwentnie dodać w tek[cie uchwaEy ozna-
czenie terenu 4ZP (w §3 pkt 4 i w §7 ust. 1), a 
takre okre[lić dostęp do terenu (w §7 ust. 10 pkt 
2); (jest to bardzo istotna zmiana; nalery chronić 
morliwo[ć utrzymania przestrzeni publicznych w 
tym rejonie);

2) Wprowadzić zmiany wysoko[ci zabudowy: (w 
§6 ust. 6 pkt 1 lit. c): wysoko[ć zabudowy (na ca-
Eym terenie U) do 3 kondygnacji nadziemnych i nie 
więcej nir 10,0 m do najwyrszego punktu dachu lub 
attyki, przy czym trzecią kondygnację nalery wyco-
fać w stosunku do projektowanej linii zabudowy o 
nie mniej nir 2,0 m (zgodnie z warunkami porozu-
mienia z dnia 4.12.2008);

3) UzupeEnić zapisy: dopuszczone (w §6 ust. 6 
pkt 2 lit. a) funkcje nauki, gastronomii, rekreacji na 
terenie U okre[lić jako uzupeEniające funkcję hote-
lową i ustalić dla nich parametry (proponujemy do 
25% powierzchni urytkowej obiektu hotelowego);

4) dodać 2 stanowiska postojowe dla autobusów 
turystycznych na terenie U (w §6 ust. 10 pkt 2 lit. 
a)

Rozstrzygnięcie: nieuwzględniona
Uzasadnienie:
Ad.1) Na etapie sporządzania koncepcji projek-

tu planu, na wnioskowanym terenie przewidziano 

drogę Eączącą ul. Bastionową z ul. Za Cytadelą z 
zielenią i wyznaczonymi miejscami parkingowymi, 
które mogEyby sEuryć odwiedzającym Cytadelę. Pro-
pozycja zostaEa przez RO i mieszkaGców oprotesto-
wana. Na etapie opiniowania projektu z jednostkami 
miejskimi, WGN wnioskowaE o przyEączenie tego 
pasa terenu, do jednego z przylegEych terenów U 
lub Uo ｠ zdecydowano o powiększeniu nierucho-
mo[ci przedszkola, co zostaEo zaakceptowane przez 
Prezydenta. 

Ad.2) Przyjęta w projekcie planu wysoko[ć zabu-
dowy na terenie U (§6, pkt 6, ust. 1, lit. c) jest 
wynikiem sporządzonych analiz i bilansów funk-
cjonalno-przestrzennych, a takre porównaG po-
wierzchni caEkowitej stanu istniejącego z morliwym 
zainwestowaniem i opEacalno[cią inwestycji. Usta-
lone parametry dla tej nieruchomo[ci są wynikiem 
uzyskanych uzgodnieG z Prezydentem (ProtokóE nr 
119/V/57/2008 z dnia 23.12.2008 r.) oraz opinii 
MKUA.

Ad.3) Na terenie oznaczonym symbolem U, jest 
wiele dziaEek budowlanych, ponadto plan dopuszcza 
podziaEy dziaEek na tym terenie (§6, ust.6, pkt 1, lit. 
f). Na kardej dziaEce dopuszcza się realizację inwe-
stycji zgodnie z ustaleniami planu, a w projekcie nie 
zaEorono, re na tym terenie more być usytuowany 
wyEącznie jeden budynek hotelowy. Zapisane w do-
puszczeniach funkcje mogEyby wspóEtworzyć obec-
ne zainwestowanie.

Ad.4) W projekcie planu normatyw parkingowy 
jest zgodny z ustaleniami Polityki Parkingowej mia-
sta Poznania, a ustalenia nie zabraniają wydzielenia 
na terenie U, stanowisk postojowych dla autobu-
sów.

§9. ZgEaszający uwagę:
Osoba fizyczna
Tre[ć uwagi:
1) Zmiana przebiegu drogi wewnętrznej 7KDW w 

rejonie jej skrzyrowania z drogą publiczną 1KD-L w 
taki sposób, aby krzyrowaEa się ona z 1KD-L pod 
kątem prostym. Teren zieleni 3ZP zostaje wtedy 
przecięty na dwa fragmenty.

2) Dodanie morliwo[ci realizacji akcentu architek-
tonicznego w poEudniowej czę[ci terenu 4Uo o wy-
soko[ci do 20 metrów.

Rozstrzygnięcie: nieuwzględniona
Uzasadnienie:
Ad.1) Projekt planu podtrzymuje uzgodnienie 

ZDM-u nr DR/7332/12/27/08 z 28 marca 2008 r. 
w sprawie obsEugi komunikacyjnej dziaEek nr: 32/1; 
32/2; 33/1; 33/2, obręb Winiary, i wEączenia drogi 
oznaczonej na rysunku planu symbolem 7KDW do 
ul. Za Cytadelą, bez wEączenia do ulicy Winogrady. 
Teren 7KDW przewidziany jest dla ruchu pieszych 
i pojazdów na zasadach obowiązujących w stre-
fie zamieszkania, stanowi takre wyEączną obsEugę 
przylegEych dziaEek po wschodniej stronie drogi, a 
znajdujących się na terenie 5MN.

Ad.2) Uwaga nieuwzględniona w zakresie postu-
lowanej wysoko[ci 20 metrów. Wysoko[ć dopusz-
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czonego akcentu architektonicznego nie powinna 
przekraczać 1/3 wysoko[ci budynku, czyli w sumie 
16 metrów.

§10. ZgEaszający uwagę:
STOWARZYSZENIE MIDOZNIKÓW PARKU CYTA-

DELA, ul. Za Cytadelą 17, 61-659 PoznaG
Tre[ć uwagi:
1) Dla terenu oznaczonego symbolem U (rejon 

hotelu TrawiGski) wnosimy o wyznaczenie obowią-
zującej i nieprzekraczalnej linii zabudowy od strony 
ul. Za Cytadelą w linii obecnej zabudowy hotelowej 
oraz bezwzględnie rądamy zmniejszenia wysoko[ci 
zabudowy od ul. Za Cytadelą do 3 kondygnacji nad-
ziemnych i nie więcej nir 10,0 m do najwyrszego 
punktu dachu. Obiekt hotelowy nie powinien być 
rozbudowywany, a jur z pewno[cią nie ma uzasad-
nienia projektowana 4 - kondygnacyjna zabudowa 
od ulicy Za Cytadelą, skoro od sąsiednich ulic za-
kEada się wysoko[ć 3 kondygnacji. W celu ochrony 
krajobrazu Parku zabudowę nalery obniryć i odsu-
nąć od ulicy, a teren przy ulicy przeznaczyć na zie-
leG.

2) Dla terenu oznaczonego symbolami 1, 2, 3, 4 
Uo odsunąć obowiązującą i nieprzekraczalną linię 
zabudowy do linii zabudowy istniejącej oraz pozo-
stawić wysoko[ci zabudowy istniejącej. qądamy 
w szczególno[ci dla oznaczenia 4Uo cofnięcia obo-
wiązującej i nieprzekraczalnej linii zabudowy do linii 
zaproponowanej w projekcie z listopada 2008, oraz 
obnirenia wysoko[ci zabudowy do 2 kondygnacji i 
maksymalnie 9 m wysoko[ci. Takie zapisy dla 4Uo 
byEy w projekcie MPU z listopada 2008 r., czyli 
obecnie po konsultacjach spoEecznych mamy gorsze 
zapisy nir pierwotnie MPU proponowaEa. Takie po-
stępowanie jest niezgodne z zasadami spoEecznymi i 
nieetyczne. W przypadku nieuwzględnienia powrotu 
do poprzednio proponowanych dla 4Uo przez MPU 
zapisów, będziemy spoEecznie domagać się uzasad-

nienia i wyja[nienia, jak to się dzieje, re niezgodnie z 
wolą spoEeczną w trakcie tworzenia Planu Miejsco-
wego, plany są zmieniane przez MPU na niekorzy[ć 
mieszkaGców. Ulicę 7KDW przeznaczyć wyEącznie 
do ruchu pieszego. Powyrsze wnioski mają na celu 
ochronę warto[ci przyrodniczych Parku Cytadela, 
sEurą spoEeczno[ci lokalnej oraz mieszkaGcom Po-
znania korzystającym z terenów zielonych Parku, 
prosimy zatem o ich uwzględnienie w Miejscowym 
Planie Zagospodarowania Przestrzennego ｧRejon 
ulicy Za Cytadeląｦ w Poznaniu.

Rozstrzygnięcie: nieuwzględniona
Uzasadnienie:
Ad.1) Przyjęte w projekcie planu parametry zabu-

dowy dla terenu U (§6, pkt 6) są wynikiem sporzą-
dzonych analiz i bilansów funkcjonalno-przestrzen-
nych, a takre porównaG powierzchni caEkowitej 
stanu istniejącego z morliwym zainwestowaniem i 
opEacalno[cią inwestycji. Ustalone parametry dla tej 
nieruchomo[ci są wynikiem uzyskanych:

- uzgodnieG z Prezydentem (ProtokóE nr 
119/V/57/2008 z dnia 23.12.2008 r.),

- opinii MKUA,
- uzgodnieG z RO Stare Winogrady z 9.12.2008 r.
Ad.2) Przyjęte w projekcie planu parametry za-

budowy na terenach Uo (§5, pkt 6) są wynikiem 
sporządzonych analiz i bilansów funkcjonalno-prze-
strzennych, a takre porównaG powierzchni caEko-
witej stanu istniejącego z morliwym zainwestowa-
niem. Ustalone parametry dla tych nieruchomo[ci 
są wynikiem uzyskanych:

- uzgodnieG z Prezydentem 
- opinii MKUA,
- uzgodnieG z RO Stare Winogrady z 9.12.2008 r.,
- opinii odpowiednich WydziaEów w Urzędzie Mia-

sta Poznania, uzyskanych na etapie ｧroboczegoｦ 
opiniowania

ZaEącznik Nr 3
do UchwaEy Nr LXII/860/V/2009 r.

Rady Miasta Poznania
z dnia 3 listopada 2009 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY MIASTA POZNANIA O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W MIEJSCO-
WYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ｧREJON ULICY ZA CYTADELĄｦ W POZNA-
NIU, INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEqĄ DO ZADAF WDA-

SNYCH GMINY, ORAZ ZASADNOZCI ICH FINANSOWANIA

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 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, 
poz. 880 oraz z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, 
poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413) 
Rada Miasta Poznania rozstrzyga, 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 technicz-
nej prowadzić będą wEa[ciwe przedsiębiorstwa, w 
kompetencji których lery rozwój sieci: wodociągo-
wej i kanalizacyjnej, energetycznej, gazociągowej i 
cieplnej, zgodnie z miejscowym planem zagospo-
darowania przestrzennego oraz na podstawie prze-
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Na podstawie art. 3 ust. 1 oraz 20 ust. 1 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, 
poz. 717 ze zmianami: 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 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 2008 r. 
Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, 
poz. 1413) oraz na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 
i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 
r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami: z 2002 r. Nr 
23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, 
Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, 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, Nr 223, poz. 1458, z 
2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz w związku z UchwaEą 
Rady Gminy Miedzichowo Nr VI/35/2007r. z dnia 
29 czerwca 2007 r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w Bolewicku dla dziaEek ewidencyj-
nych nr: 117/2, 120/5, Rada Gminy Miedzichowo 
uchwala, co następuje:

§1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowa-
nia przestrzennego gminy Miedzichowo ｠ fragment 
miejscowo[ci Bolewicko - zwany dalej planem, zgod-
ny ze strukturą funkcjonalno-przestrzenną ustaloną 
w studium uwarunkowaG i kierunków zagospodaro-

wania przestrzennego Gminy Miedzichowo.

RozdziaE I
Przepisy ogólne

§2. Plan, o którym mowa w §1 obowiązuje na te-
renie dz. ew. nr 117/2, 120/5 poEoronych w obrębie 
geodezyjnym Bolewicko, zgodnie z w/w studium.

§3. Integralną czę[ć planu stanowi:
1. Tekst planu ｠ będący tre[cią niniejszej uchwa-

Ey.
2. Rysunek planu - zaEącznik graficzny nr 1 do 

niniejszej uchwaEy w skali 1:2000, obejmujący ob-
szar, o którym mowa w §2.

3. Rozstrzygnięcie sposobu rozpatrzenia uwag 
do projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego ｠ stanowiące zaEącznik nr 2 do ni-
niejszej uchwaEy.

4. Rozstrzygnięcie sposobu realizacji inwestycji z 
zakresu infrastruktury technicznej, które nalerą do 
zadaG wEasnych gminy oraz o zasadach ich finan-
sowania ｠ stanowiące zaEącznik nr 3 do niniejszej 
uchwaEy.

§4. Przedmiotem planu jest ustalenie przeznacze-
nia terenu oraz okre[lenie sposobów zagospodaro-
wania i warunków zabudowy dla obszaru, o którym 
mowa w §2 dla projektowanego terenu aktywizacji 
gospodarczej.

§5. Zakres planu obejmuje problematykę okre[lo-
ną w art. 15 ust. 2 i 3 ustawy, a w szczególno[ci:

1. Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczają-
ce tereny o rórnym przeznaczeniu lub rórnych zasa-
dach zagospodarowania.
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UCHWADA Nr XXIII/176/2009 RADY GMINY MIEDZICHOWO

z dnia 4 listopada 2009 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miedzichowo ｠ frag-
ment miejscowo[ci Bolewicko

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 zakoGcze-
nia realizacji tych zadaG, ustalone będzie wedEug 
kryteriów i zasad przyjętych przy konstruowaniu 
Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Miasta Po-
znania.

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 cywilno-prawnym lub w 
formie partnerstwa publiczno-prywatnego ｠ ｧPPPｦ, 
a takre wEa[cicieli nieruchomo[ci.


