
 

 

UCHWAŁA NR LIX/909/VI/2013 

RADY MIASTA POZNANIA 

z dnia 19 listopada 2013 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Morasko – Radojewo – 

Umultowo” Radojewo Zachód część D w Poznaniu.  

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 594 i poz. 645) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, poz. 951 i poz. 1445 oraz z 2013 r. poz. 21 i poz. 405) uchwala się, 

co następuje:  

§ 1. 1. Po stwierdzeniu zgodności ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta Poznania” – uchwała Nr XXXI/299/V/08 Rady Miasta Poznania z dnia 18 stycznia 

2008 roku, uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru „Morasko – Radojewo – 

Umultowo” Radojewo Zachód część D w Poznaniu, zwany dalej „planem”.  

2.  Granice obszaru objętego planem miejscowym określa rysunek planu.  

3.  Integralnymi częściami uchwały są:  

1)  rysunek planu, zatytułowany: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Morasko – 

Radojewo – Umultowo” Radojewo Zachód część D w Poznaniu, opracowany w skali 1:2000, stanowiący 

załącznik Nr 1;  

2)  rozstrzygnięcie Rady Miasta Poznania o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu, 

stanowiące załącznik Nr 2;  

3)  rozstrzygnięcie Rady Miasta Poznania o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu 

infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, 

stanowiące załącznik Nr 3. 

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:  

1) szyldzie – należy przez to rozumieć oznaczenia jednostek organizacyjnych lub przedsiębiorców, ich siedzib 

lub miejsc wykonywania działalności;  

2) tablicy informacyjnej – należy przez to rozumieć element systemu informacji miejskiej, informacji 

turystycznej, przyrodniczej lub edukacji ekologicznej oraz tablice z oznaczeniem urządzeń infrastruktury 

technicznej;  

3) urządzeniu reklamowym – należy przez to rozumieć nośnik informacji w jakiekolwiek materialnej formie 

wraz z elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami.  

§ 3. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem ZO, dla którego obowiązują ustalenia 

niniejszego paragrafu, w zakresie przeznaczenia ustala się teren zieleni.  

2.  W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:  
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1)  zakazuje się lokalizacji:  

a)  urządzeń reklamowych,  

b)  miejsc postojowych,  

c)  ogrodzeń,  

d)  tymczasowych obiektów budowlanych;  

2)  dopuszcza się lokalizację:  

a)  urządzeń wodnych,  

b)  ciągów pieszych i rowerowych,  

c)  tablic informacyjnych.  

3.  W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się:  

1)  zachowanie dotychczasowego sposobu użytkowania obszarów cennych przyrodniczo, oznaczonych na 

rysunku planu;  

2)  zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie;  

3)  zakaz wykonywania prac ziemnych trwale przekształcających rzeźbę terenu, z uwzględnieniem ust. 5;  

4)  dopuszczenie nowych nasadzeń drzew, w miejscach niekolidujących z istniejącą i projektowaną 

infrastrukturą techniczną.  

4.  W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, 

w tym zakazu zabudowy, ustala się:  

1)  zakaz lokalizacji budynków;  

2)  uwzględnienie ograniczeń wynikających z przebiegu gazociągu wysokiego ciśnienia oraz ropociągów.  

5.  W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej 

ustala się:  

1)  zachowanie istniejących gazociągu wysokiego ciśnienia i ropociągów, zgodnie z rysunkiem planu;  

2)  powiązanie sieci infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym oraz zapewnienie dostępu do sieci;  

3)  dopuszczenie robót budowlanych w zakresie sieci infrastruktury technicznej;  

4)  dostęp do przyległych dróg publicznych, zlokalizowanych poza granicami planu.  

6.  Ustala się stawkę, stanowiącą podstawę do określenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 30%. 

§ 4. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem G, dla którego obowiązują ustalenia 

niniejszego paragrafu, w zakresie przeznaczenia ustala się teren infrastruktury technicznej – gazownictwa.  

2.  W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:  

1)  dopuszczenie lokalizacji tablic informacyjnych i szyldów,  

2)  zakaz lokalizacji:  

a)  ogrodzeń pełnych i ogrodzeń z betonowych elementów prefabrykowanych,  

b)  urządzeń reklamowych.  

3.  W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się:  

1)  zagospodarowanie zielenią wszystkich wolnych od utwardzenia fragmentów terenu;  

2)  odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do sieci kanalizacji deszczowej lub zagospodarowanie na 

terenie.  

4.  W zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu ustala się 

wysokość zabudowy nie większą niż 5,0 m.  
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5.  W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej 

ustala się:  

1)  dostęp do terenu drogi publicznej – ul. Radojewo, zlokalizowanej poza granicami planu;  

2)  powiązanie sieci infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym oraz zapewnienie dostępu do sieci;  

3)  dopuszczenie robót budowlanych w zakresie sieci infrastruktury technicznej.  

6.  Ustala się stawkę, stanowiącą podstawę do określenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 30%. 

§ 5. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Poznania.  

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego.  

  

 

Przewodniczący Rady Miasta 

Poznania  

(-) Grzegorz Ganowicz 
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Przewodniczący Rady Miasta Poznania  

(-) Grzegorz Ganowicz 
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