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§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.

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 Nr 28, poz. 146) oraz art. 20 ust. 
1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. 
Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, 
poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, 
poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, 
poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 2008 r. 
Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 
1237 i Nr 220, poz. 1413 oraz z 2010 r. Nr 24, 
poz. 124) uchwala się, co następuje:

§1. 1. Po stwierdzeniu zgodno[ci ze ｧStudium 
uwarunkowaG i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Poznaniaｦ ｠ uchwaEa Nr 
XXXI/299/V/2008 Rady Miasta Poznania z dnia 18 
stycznia 2008 roku, uchwala się miejscowy plan za-
gospodarowania przestrzennego dla obszaru ｧPÓD-
NOCNO-ZACHODNIEGO KLINA ZIELENIｦ w Pozna-
niu, czę[ć H ｠ rejon rzeki Przepmierki, zwany dalej 
ｧplanemｦ.

2. Plan obejmuje obszar po zachodniej stronie dro-
gi wojewódzkiej nr 184 do granic miasta Poznania. 
Granicę obszaru objętego planem okre[la rysunek 
planu.

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

zwaną ｧrysunkiem planuｦ, zatytuEowany: Miejsco-
wy plan zagospodarowania przestrzennego dla ob-
szaru ｧPÓDNOCNO-ZACHODNIEGO KLINA ZIELE-

NIｦ w Poznaniu, czę[ć H ｠ rejon rzeki Przepmierki, 
opracowany w skali 1:5000;

2) zaEącznik Nr 2 ｠ stanowiący rozstrzygnięcie 
Rady Miasta Poznania o sposobie realizacji zapisa-
nych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które nalerą do zadaG wEasnych gminy, 
oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisa-
mi o finansach publicznych.

§2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) jezdni gEównej ｠ nalery przez to rozumieć jezd-

nię sytuowaną w pasie drogowym przy osi drogi, 
nie prowadzącą ruchu dojazdowego do przylegEych 
terenów;

2) jezdni dodatkowej ｠ nalery przez to rozumieć 
jezdnię sytuowaną w pasie drogowym, prowadzącą 
ruch dojazdowy do jezdni gEównych i terenów przy-
legEych;

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

4) reklamie ｠ nalery przez to rozumieć no[nik in-
formacji wizualnej w jakiejkolwiek materialnej for-
mie, wraz z elementami konstrukcyjnymi i zamoco-
waniami, niebędący szyldem, tablicą informacyjną 
lub znakiem w rozumieniu przepisów o znakach i 
sygnaEach drogowych;

5) stacji bazowej telefonii komórkowej ｠ nalery 
przez to rozumieć obiekt radiokomunikacyjny, skEa-
dający się z urządzeG elektroprzesyEowych, kon-
strukcji wsporczej i zestawów anten;

6) Systemie Informacji Miejskiej ｠ nalery przez to 
rozumieć jednolity pod względem wizualnym sys-
tem no[ników przekazujących informacje o cha-
rakterze miejskim, w tym tablice z nazwami ulic, 
tablice z numerami posesji, tablice informujące o bu-
dynkach uryteczno[ci publicznej, kierunkowskazy, 
plany miasta;

7) szyldzie ｠ nalery przez to rozumieć oznaczenie 
jednostki organizacyjnej lub przedsiębiorcy, ich sie-
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dzib lub miejsc wykonywania dziaEalno[ci;
8) tablicy informacyjnej ｠ nalery przez to rozumieć 

elementy Systemu Informacji Miejskiej, informacji 
przyrodniczej, turystycznej lub edukacji ekologicz-
nej oraz tablice z oznaczeniem przyEączy urządzeG 
technicznych.

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

1) tereny rolnicze z dopuszczeniem zalesieG, ozna-
czone na rysunku planu symbolami: 1R/RL, 2R/RL, 
3R/RL;

2) teren wód powierzchniowych [ródlądowych 
｠ rzeka Przepmierka, oznaczony na rysunku planu 
symbolem: WS;

3)  tereny komunikacji ｠ tereny dróg publicznych, 
oznaczone na rysunku planu symbolami: KD-S, KD-
G, 1KD-Z, 2KD-Z.

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

1) ochronę walorów krajobrazowych zieleni nie-
urządzonej i wód;

2) zakaz lokalizacji:
a) tymczasowych obiektów budowlanych,
b) reklam i szyldów, z wyjątkiem umieszczanych 

w wiatach przystankowych, o których mowa w pkt 
5 lit. c,

c) nowych napowietrznych sieci infrastruktury 
technicznej, z wyjątkiem dopuszczonych ustalenia-
mi planu,

d) stacji bazowych telefonii komórkowej, z wyjąt-
kiem dopuszczonych ustaleniami planu;

3) zakaz grodzenia terenów, z wyjątkiem przypad-
ków wynikających z:

a) prowadzenia gospodarki le[nej i planu urządze-
nia lasu,

b) prowadzenia gospodarki rolnej,
c) funkcjonowania systemu melioracyjnego,
d) bezpieczeGstwa ruchu i funkcjonowania ukEadu 

drogowego;
4) w przypadku lokalizacji ogrodzeG, o których 

mowa w pkt 3 lit. a-c, ustala się ogrodzenia wy-
Eącznie arurowe bez podmurówki, o wysoko[ci do 
1,6 m;

5) dopuszczenie lokalizacji:
a) tablic informacyjnych,
b) obiektów maEej architektury,
c) wiat przystankowych w strefach lokalizacji 

przystanków komunikacji zbiorowej na terenie KD-
G.

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

1) zachowanie uksztaEtowania doliny rzeki Prze-
pmierki, poprzez utrzymanie jej w naturalnym kory-
cie z dopuszczeniem realizacji przepustów, mostów, 
kEadek;

2) zachowanie istniejących cieków i rowów ｠ 
urządzeG melioracji szczegóEowej jako otwartych, z 

dopuszczeniem realizacji przepustów w miejscach 
skrzyrowania z drogami;

3) zachowanie ciągEo[ci funkcjonowania istnieją-
cego systemu melioracyjnego;

4) zapewnienie dostępu do wód powierzchnio-
wych na potrzeby wykonania robót konserwacyj-
nych i hydrotechnicznych;

5) w przypadku zanieczyszczenia gleby lub ziemi, 
rekultywację terenu, zgodnie z przepisami odrębny-
mi;

6) segregację, gromadzenie i zagospodarowanie 
odpadów, zgodnie z przepisami odrębnymi;

7) na terenach R/RL i WS zagospodarowanie wód 
opadowych i roztopowych w granicach terenów, 
zgodnie z przepisami odrębnymi;

8) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych 
z terenów KD-S, KD-G, 1KD-Z i 2KD-Z do gruntu 
poprzez urządzenia do powierzchniowego odwod-
nienia;

9) na drogach wewnętrznych stosowanie na-
wierzchni przepuszczalnych;

10) zagospodarowanie w granicach terenu mas 
ziemnych powstaEych podczas robót budowlanych, 
z dopuszczeniem usuwania ich nadmiaru, zgodnie z 
przepisami odrębnymi;

11) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących za-
wsze lub potencjalnie znacząco oddziaEywać na [ro-
dowisko, z wyjątkiem dopuszczonych pozostaEymi 
ustaleniami planu.

§6. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kultu-
rowego i zabytków oraz dóbr kultury wspóEczesnej 
ustala się prowadzenie rozpoznania archeologiczne-
go równolegle z pracami ziemnymi w miejscach sta-
nowisk archeologicznych, wskazanych na rysunku 
planu.

§7. W zakresie wymagaG wynikających z potrzeb 
ksztaEtowania przestrzeni publicznych nie podejmuje 
się ustaleG innych nir wynikające z §4.

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

1) zakaz lokalizacji budynków;
2) uwzględnienie w zagospodarowaniu, zgodnie z 

przepisami odrębnymi, przebiegów:
a) elektroenergetycznych linii napowietrznych 

wraz z ich obszarem oddziaEywania,
b) podziemnych sieci infrastruktury technicznej, w 

tym gazociągu wysokiego ci[nienia wraz ze strefą 
wynikającą z przepisów odrębnych,

c) urządzeG melioracyjnych;
3) w przypadku realizacji zalesieG, uwzględnienie 

odlegEo[ci [ciany lasu od zabudowy znajdującej się 
poza obszarem planu;

4) zachowanie po obu stronach cieków lub rowów 
pasa o szeroko[ci co najmniej 4 m, na którym do-
puszcza się lokalizację ciągów pieszych i nasadze-
nia wyEącznie zieleni niskiej ｠ ro[lin zielnych, bylin i 
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krzewów; nasadzenia drzew dopuszcza się w odle-
gEo[ci nie mniejszej nir 4 m od cieku lub rowu.

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

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

2) dopuszczenie na terenach dróg publicznych lo-
kalizacji dodatkowych, innych nir ustalone planem, 
elementów ukEadu komunikacyjnego, zgodnie z 
przepisami odrębnymi;

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

4) parametry ukEadu drogowego zgodnie z klasy-
fikacją i przepisami odrębnymi, w zakresie nie defi-
niowanym ustaleniami planu;

5) dopuszczenie lokalizacji drogowych obiektów 
inrynierskich;

6) zagospodarowanie zielenią wszystkich wolnych 
od utwardzenia fragmentów terenów dróg publicz-
nych, o ile nie koliduje to z pozostaEymi ustaleniami 
planu;

7) lokalizację dróg publicznych:
a) klasy ekspresowej, na terenie oznaczonym na 

rysunku planu symbolem KD-S, 
b) klasy gEównej, na terenie oznaczonym na rysun-

ku planu symbolem KD-G, 
c) klasy zbiorczej, na terenach oznaczonych na ry-

sunku planu symbolami 1KD-Z i 2KD-Z .

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

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

2) dopuszczenie robót budowlanych w zakresie 
sieci:

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

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

3) dopuszczenie zachowania i modernizacji elek-
troenergetycznych linii napowietrznych WN-220 kV 
relacji Plewiska-Czerwonak i Plewiska-PiEa Krzewina 
oraz WN-110 kV relacji Kiekrz-Plewiska i Kiekrz-Tar-
nowo Podgórne, zgodnie z przepisami odrębnymi;

4) dopuszczenie zachowania i modernizacji gazo-
ciągu wysokiego ci[nienia;

5) dopuszczenie rozbiórki elektroenergetycznej li-
nii napowietrznej WN-220 kV relacji Plewiska-PiEa 
Krzewina i budowy po jej trasie napowietrznej dwu-
torowej linii NN-400 kV albo linii wielotorowej, wie-
lonapięciowej, zgodnie z przepisami odrębnymi.

§11. 1. Dla terenów 1R/RL, 2R/RL, 3R/RL:

1) ustala się:
a) zachowanie dotychczasowego sposobu zago-

spodarowania, z zastrzereniem pkt 2,
b) dla terenu 1R/RL dostęp dla samochodów do 

drogi publicznej 1KD-Z, ograniczony do jednego 
zjazdu, zgodnie z przepisami odrębnymi,

c) dla terenu 2R/RL dostęp dla samochodów do 
jezdni gEównej na terenie 2KD-Z poprzez jezdnię do-
datkową oraz do drogi publicznej KD-G, zgodnie z 
przepisami odrębnymi,

d) dla terenu 3R/RL dostęp dla samochodów do 
drogi publicznej KD-G, zgodnie z przepisami odręb-
nymi,

e) na terenie 1R/RL lokalizację pasa zieleni izola-
cyjnej wzdEur linii rozgraniczającej projektowanej 
drogi publicznej KD-S, o szeroko[ci nie mniejszej nir 
6,0 m;

2) dopuszcza się:
a) prowadzenie zalesieG na podstawie planu zale-

sienia, zgodnie z przepisami odrębnymi, z zastrze-
reniem §8,

b) lokalizację zbiorników retencyjnych, z zastrze-
reniem §8,

c) lokalizację dróg wewnętrznych,
d) na terenie 1R/RL, w strefie wskazanej na ry-

sunku planu, lokalizację wolno stojących stacji ba-
zowych telefonii komórkowej o wysoko[ci nie więk-
szej nir 50,0 m, zgodnie z przepisami odrębnymi.

2. Dla terenu WS ustala się zachowanie dotych-
czasowego sposobu zagospodarowania, z uwzględ-
nieniem pozostaEych ustaleG planu.

3. Dla terenu KD-S ustala się:
1) lokalizację dwóch jezdni gEównych ｠ karda po 

dwa pasy ruchu;
2) lokalizację obustronnych pasów awaryjnych i 

gruntowych poboczy;
3) lokalizację fragmentu wiaduktu drogowego dla 

przeprowadzenia drogi publicznej z terenu 2KD-Z, w 
strefie wskazanej na rysunku planu, o zagospodaro-
waniu jak w ust. 6 pkt 1;

4) zakaz lokalizacji zjazdów;
5) zakaz lokalizacji stanowisk postojowych.
4. Dla terenu KD-G ustala się:
1) lokalizację jezdni z dwoma pasami ruchu, [cier-

ki rowerowej i co najmniej jednostronnego chodni-
ka;

2) zapewnienie parametrów jezdni wymaganych 
do prowadzenia komunikacji autobusowej;

3) dopuszczenie lokalizacji zatok autobusowych;
4) zakaz lokalizacji stanowisk postojowych.
5. Dla terenu 1KD-Z ustala się:
1) lokalizację jezdni z dwoma pasami ruchu, [cier-

ki rowerowej i jednostronnego chodnika;
2) zapewnienie parametrów jezdni wymaganych 

do prowadzenia komunikacji autobusowej;
3) zakaz lokalizacji stanowisk postojowych.
6. Dla terenu 2KD-Z ustala się:
1) lokalizację jezdni gEównej z dwoma pasami ru-

chu, [cierki rowerowej i jednostronnego chodnika;
2) lokalizację jezdni dodatkowej po poEudniowo-
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wschodniej stronie drogi, z dopuszczeniem lokaliza-
cji jednostronnego chodnika;

3) lokalizację fragmentu wiaduktu drogowego nad 
drogą publiczną KD-S, w strefie wskazanej na ry-
sunku planu, o zagospodarowaniu jak w pkt 1;

4) zapewnienie parametrów jezdni gEównej wyma-
ganych do prowadzenia komunikacji autobusowej;

5) dopuszczenie lokalizacji stanowisk postojo-
wych między jezdnią gEówną a jezdnią dodatkową, 
z dostępem wyEącznie z jezdni dodatkowej.

§12. Ustala się stawkę, o której mowa w art. 36 
ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysoko-
[ci 30%.

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

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

Przewodniczący
Rady Miasta Poznania
(-) Grzegorz Ganowicz
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Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 
2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 
r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. 
Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 
127, poz. 880, z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, 
poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413 
oraz z 2010 r. Nr 24, poz. 124) rozstrzyga się, co 
następuje:

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

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

2) zadania w zakresie infrastruktury technicz-
nej prowadzić będą wEa[ciwe przedsiębiorstwa, w 
kompetencji których lery rozwój sieci: wodociągo-
wej i kanalizacji sanitarnej, energetycznej i gazowej, 
zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego oraz na podstawie przepisów od-
rębnych. Zadania w zakresie gospodarki odpadami 
realizowane będą zgodnie z miejscowym planem za-
gospodarowania przestrzennego, zgodnie z planem 
gospodarki odpadami oraz na podstawie przepisów 
odrębnych;

3) podstawę przyjęcia do realizacji zadaG okre[lo-
nych w miejscowym planie zagospodarowania prze-

strzennego, które nalerą do zadaG wEasnych gminy, 
stanowić będą zapisy Wieloletniego Programu Inwe-
stycyjnego miasta Poznania;

4) okre[lenie terminów przystąpienia i zakoGcze-
nia realizacji tych zadaG ustalone będzie wedEug kry-
teriów i zasad przyjętych przy konstruowaniu Wielo-
letniego Programu Inwestycyjnego miasta Poznania;

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

§2. Zgodnie z zasadami finansowania inwestycji 
z zakresu infrastruktury technicznej okre[lonych w 
planie, finansowanie inwestycji będzie się odbywać 
poprzez:

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

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

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

ZaEącznik Nr 2
do uchwaEy Nr LXXIII/1011/V/2010

Rady Miasta Poznania
z dnia 8 czerwca 2010 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY MIASTA POZNANIA O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W MIEJSCO-
WYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA OBSZARU ｧPÓDNOCNO｠ZACHODNIE-
GO KLINA ZIELENIｦ W POZNANIU, CZĘZĆ H ｠ REJON RZEKI PRZEoMIERKI, INWESTYCJI Z ZAKRESU 

INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEqĄ DO ZADAF WDASNYCH GMINY, ORAZ ZASADACH 
ICH FINANSOWANIA


