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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 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 plano-
waniu 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 i Nr 75, poz. 474) uchwala się, co 
następuje:

§1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodaro-
wania przestrzennego dla obszaru ｧBrama Zachod-
niaｦ w Poznaniu, po stwierdzeniu zgodno[ci przyję-
tych rozwiązaG z ustaleniami Studium uwarunkowaG 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego mia-
sta Poznania (UchwaEa Nr XXXI/299/V/2008 Rady 
Miasta Poznania z dnia 18 stycznia 2008 r.), zwany 
dalej ｧplanemｦ.

2. Plan obejmuje obszar poEorony w Poznaniu, 
pomiędzy póEnocną linią rozgraniczającą ulicy J.H. 
Dąbrowskiego, wschodnią granicą ulicy Polskiej, za-
chodnią granicą dziaEki nr 10/3, ark. 22, obręb Jery-
ce, poEudniową granicą ulicy J. Meissnera, zachod-

nią granicą Os. Lotników Wielkopolskich, póEnocną i 
wschodnią granicą ogrodów dziaEkowych, poEudnio-
wą granicą terenów przemysEowych, póEnocną linią 
rozgraniczającą ulicy 5 Stycznia i zachodnią granicą 
dziaEek nr 5/19 i 5/15, ark. 04, obręb Jeryce.

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

4. Integralnymi czę[ciami uchwaEy są:
1) rysunek planu, zwany dalej ｧrysunkiemｦ, za-

tytuEowany: Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru ｧBrama Zachodniaｦ w 
Poznaniu, opracowany w skali 1:1000, stanowiący 
zaEącznik Nr 1 do niniejszej uchwaEy;

2) rozstrzygnięcie Rady Miasta Poznania o sposo-
bie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu pla-
nu, stanowiące zaEącznik Nr 2 do niniejszej uchwaEy;

3) rozstrzygnięcie Rady Miasta Poznania o sposo-
bie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakre-
su infrastruktury technicznej, które nalerą do zadaG 
wEasnych gminy oraz zasadach ich finansowania, 
stanowiące zaEącznik Nr 3 do niniejszej uchwaEy.

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

1) akcencie architektoniczno-urbanistycznym ｠ 
nalery przez to rozumieć wyrórniającą się czę[ć 
budynku, taką jak attyka, portal, ryzalit, wykusz, 
balkon, fragment zadaszenia itp., podkre[loną in-
nym materiaEem wykoGczenia w stosunku do reszty 
elewacji budynku;

2) dachu stromym ｠ nalery przez to rozumieć 
dach o kącie pochylenia symetrycznych poEaci da-
chowych od 20o do 40o;

3) dworzec miejski ｠ nalery przez to rozumieć 
zintegrowane przystanki komunikacji zbiorowej, na 
których następuje wymiana ruchu i przesiadki po-
między [rodkami transportu pasarerskiego;
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4) dziaEce budowlanej ｠ nalery przez to rozumieć 
dziaEkę budowlaną w rozumieniu ustawy o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym;

5) negatywnym oddziaEywaniu na [rodowisko ｠ 
nalery przez to rozumieć zjawiska fizyczne lub stany 
dokuczliwe dla otaczającego [rodowiska lub je de-
gradujące, powodujące niedotrzymanie standardów 
jako[ci [rodowiska ustalonych w przepisach odręb-
nych;

6) nieprzekraczalnej linii zabudowy ｠ nalery przez 
to rozumieć linię okre[lającą dopuszczalną minimal-
ną odlegEo[ć [ciany budynku lub budowli od linii roz-
graniczającej tereny;

7) obowiązującej linii zabudowy ｠ nalery przez to 
rozumieć nieprzekraczalną linię zabudowy, na której 
musi znajdować się nie mniej nir 60% dEugo[ci ele-
wacji frontowej budynku;

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

9) parkingu b & r (bike and ride) ｠ nalery przez to 
rozumieć parking dla rowerów zlokalizowany w po-
bliru peryferyjnych przystanków transportu publicz-
nego wg zasady zaparkuj rower i jedp komunikacją 
publiczną;

10) parkingu p & r (park and ride) ｠ nalery przez 
to rozumieć parking dla samochodów osobowych, 
zlokalizowany w pobliru peryferyjnych przystanków 
transportu publicznego wg zasady zaparkuj samo-
chód i jedp komunikacją publiczną;

11) parkingu w zieleni ｠ nalery przez to rozumieć 
miejsce przystosowane do staEego lub czasowego 
postoju pojazdów samochodowych o nawierzchni 
utwardzonej, arurowej, z udziaEem powierzchni zie-
leni nie mniejszym nir 50%;

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

13) powierzchni zieleni ｠ nalery przez to rozumieć 
minimalny udziaE powierzchni biologicznie czynnej, 
pokrytej ro[linno[cią w zagospodarowaniu dziaEki 
lub terenu, okre[lony w procentach;

14) reklamie ｠ nalery przez to rozumieć no[nik 
informacji 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;

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

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

17) tablicy informacyjnej ｠ nalery przez to rozu-
mieć element systemu informacji miejskiej, informa-
cji turystycznej, przyrodniczej, infrastrukturalnej lub 
edukacji ekologicznej;

18) terenie ｠ nalery przez to rozumieć powierzch-
nię o okre[lonym przeznaczeniu i zasadach zago-
spodarowania, wyznaczoną na rysunku liniami roz-
graniczającymi;

19) usEugach ｠ nalery przez to rozumieć dziaEal-
no[ć mającą na celu zaspokajanie potrzeb ogólno-
spoEecznych i konsumpcyjnych ludno[ci, o których 
mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 6 
kwietnia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji 
Wyrobów i UsEug, niepolegającą na wytwarzaniu 
dóbr materialnych, z zastrzereniem, ir nie more ona 
stwarzać negatywnego oddziaEywania na [rodowi-
sko, o którym mowa w pkt 5;

20) zadrzewieniach i zakrzewieniach ｠ nalery 
przez to rozumieć pojedyncze drzewa lub krzewy, 
a takre ich skupiska, wraz z zajmowanym terenem;

21) zieleni izolacyjno-krajobrazowej ｠ nalery przez 
to rozumieć zadrzewienia i zakrzewienia, gEównie zi-
mozielone, formowane w ksztaEcie pasów oddziela-
jących tereny o rórnym przeznaczeniu;

22) zieleni o charakterze parkowo-ogrodowym 
｠ nalery przez to rozumieć ukEad kompozycyjny 
zadrzewieG i zakrzewieG towarzyszący obiektom 
budowlanym, z wykorzystaniem elementów maEej 
architektury, oczek wodnych oraz rórnych materia-
Eów nawierzchni posadzki.

§3. W zakresie przeznaczenia terenów oraz linii 
rozgraniczających tereny o rórnym przeznaczeniu 
lub rornych zasadach zagospodarowania ustala się:

1) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzin-
nej, oznaczone na rysunku symbolami: 1MW, 2MW, 
3MW, 4MW, 5MW, 6MW, 7MW, 8MW, 9MW, 
10MW;

2) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
oznaczony na rysunku symbolem MN;

3) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzin-
nej i usEugowej, oznaczone na rysunku symbolami: 
1MW/U, 2MW/U;

4) teren zabudowy usEugowej i rozmieszczenia 
obiektów handlowych o powierzchni sprzedary po-
wyrej 2000 m2, oznaczony na rysunku symbolem 
U/UC;

5) tereny sportu i rekreacji, oznaczone na rysunku 
symbolami: 1US, 2US;

6) tereny zieleni urządzonej i infrastruktury tech-
nicznej, oznaczone na rysunku symbolami: 1ZP/IT, 
2ZP/IT, 3ZP/IT, 4ZP/IT, 5ZP/IT;

7) tereny infrastruktury technicznej elektroenerge-
tyki, oznaczone na rysunku symbolami: 1E, 2E, 3E;

8) tereny dróg publicznych, oznaczone na rysunku 
symbolami: 1KD-GP, 2KD-GP, 3KD-G, 4KD-Z, 5KD-
L, 6KD-L, 7KD-L, 8KD-L, 9KD-L, 10KD-L, 11KD-
L, 12KD-L, 13KD-L, 14KD-Lp, 15KD-Lt, 16KD-D, 
17KD-D, 18KD-D, 19KD-D, 20KD-Dx, 21KD-Dx;

9) tereny dróg wewnętrznych, oznaczone na ry-
sunku symbolami: 1KDW, 2KDW, 3KDW, 4KDW, 
5KDW, 6KDW, 7KDW, 8KDW, 9KDW, 10KDW, 
11KDWpp;

10) teren dworca miejskiego i zabudowy usEugo-
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wej, oznaczony na rysunku planu symbolem KDW-
t/U;

11) teren kolei i zieleni urządzonej, oznaczony na 
rysunku symbolem kk/ZP.

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

1) o[ kompozycyjną ukEadu urbanistycznego, 
wskazaną na rysunku planu, wzdEur której nalery 
zlokalizować dwutorowe torowisko tramwajowe na 
terenie U/UC i drogi piesze na terenach: 21KD-Dx, 
1ZP/IT, 2ZP/IT, zgodnie z rysunkiem;

2) sytuowanie budynków i charakter architekto-
niczny nowej zabudowy zgodnie z obowiązującymi 
i nieprzekraczalnymi liniami zabudowy, powierzch-
niami zabudowy, wysoko[ciami budynków oraz for-
mami dachów okre[lonymi w planie;

3) wprowadzenie akcentów architektoniczno-ur-
banistycznych i dominant przestrzennych zgodnie z 
rysunkiem i ustaleniami §14 ust. 1 pkt 12, §17 ust. 
1 pkt 16;

4) wprowadzenie zieleni wysokiej izolacyjno-krajo-
brazowej zgodnie z rysunkiem.

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

1) nakaz uwzględnienia w projektowaniu nasa-
dzeG drzew i krzewów na terenach ZP/IT, KD, KDW 
gatunków akceptujących warunki [rodowiska miej-
skiego;

2) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zna-
cząco oddziaEywać na [rodowisko, w rozumieniu 
przepisów odrębnych, z wyjątkiem przedsięwzięć 
wynikających z przeznaczenia terenu zapisanych w 
planie;

3) nakaz gospodarowania odpadami zgodnie z 
miejskim planem gospodarki odpadami oraz przepi-
sami odrębnymi;

4) nakaz zagospodarowania mas ziemnych uzy-
skanych w wyniku prac ziemnych i speEniających 
standardy jako[ci gleby lub ziemi, na terenach ich 
powstawania poprzez wykorzystanie ich do ksztaE-
towania zieleni; dopuszczenie usuwania mas ziem-
nych poza obszar planu, zgodnie z przepisami od-
rębnymi;

5) nakaz zachowania okre[lonych przepisami od-
rębnymi dopuszczalnych poziomów haEasu w [ro-
dowisku;

6) dopuszczenie w zabudowie mieszkaniowej za-
pewnienia wyrszego komfortu akustycznego nir 
poziom dopuszczalny wymagany przepisami odręb-
nymi;

7) dopuszczenie lokalizacji stacji bazowych te-
lefonii komórkowej na terenach 1MW/U, 2MW/U, 
15KD-Lt, U/UC, 5MW, 7MW.

§6. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kultu-
rowego i zabytków oraz dóbr kultury wspóEczesnej 
ustala się:

1) nadzór archeologiczno-konserwatorski podczas 

wykonywania robót ziemnych, jereli wymagają tego 
przepisy odrębne;

2) zachowanie zabytkowego schronu na terenie 
U/UC wpisanego do rejestru zabytków decyzją z 
dnia 25 maja 1983 r. nr A245, z dopuszczeniem 
wEączenia go w kubaturę budynku i adaptacji lub 
zmiany lokalizacji w granicach terenu U/UC.

§7. W zakresie wymagaG wynikających z potrzeb 
ksztaEtowania przestrzeni publicznych stanowią-
cych tereny dróg publicznych oraz teren dworca 
miejskiego i zabudowy usEugowej ustala się:

1) na terenie KDWt/U warunki zabudowy i zasady 
zagospodarowania zgodnie z §21;

2) dopuszczenie lokalizacji obiektów maEej archi-
tektury, wykonanych w szczególno[ci z drewna, 
stali, cegEy ceramicznej, kamienia lub szkEa, nieogra-
niczających swobody ruchu pieszych i pojazdów 
oraz niekolidujących z siecią infrastruktury technicz-
nej;

3) dopuszczenie lokalizacji tablic informacyjnych o 
wysoko[ci nie większej nir 3 m od poziomu terenu;

4) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów usEu-
gowo-handlowych;

5) zakaz lokalizacji wolno stojących reklam;
6) zakaz lokalizacji, budowy i rozbudowy:
a) budynków, z wyjątkiem kiosków wbudowa-

nych w wiaty przystanków komunikacji zbiorowej 
oraz z uwzględnieniem pkt 1,

b) ogrodzeG z wyjątkiem terenów: MN i US.

§8. W planie nie okre[la się:
1) terenów wymagających wszczęcia procedu-

ry scalania i podziaEu nieruchomo[ci w rozumieniu 
przepisów odrębnych;

2) szczegóEowych zasad i warunków scalania i po-
dziaEu nieruchomo[ci objętych planem.

§9. W zakresie granic i sposobów zagospodaro-
wania terenów lub obiektów podlegających ochro-
nie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych, 
obowiązują ustalenia §6 pkt 2.

§10. W zakresie szczególnych warunków zago-
spodarowania terenów oraz ograniczeG w ich uryt-
kowaniu, w tym zakazu zabudowy, ustala się:

1) nakaz uzgadniania z wEa[ciwym organem woj-
skowym, lokalizacji nowych obiektów budowla-
nych i usunięcia kolizji w obszarze oddziaEywania 
podziemnych linii kablowych Eączno[ci specjalnej, 
przebiegających w rejonie ulic Polskiej, J. H. Dą-
browskiego, 5 Stycznia, J. Meissnera, zgodnie z 
przepisami odrębnymi;

2) nieprzekraczalne wysoko[ci zabudowy oraz 
urządzeG lokalizowanych na dachach budynków 
zgodnie z ograniczeniami dla lotniska PoznaG-Dawi-
ca, okre[lonymi na podstawie przepisów odrębnych.

§11. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i 
budowy systemów komunikacji ustala się:
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1) zachowanie ciągEo[ci powiązaG elementów 
pasa drogowego na obszarze planu oraz z zewnętrz-
nym ukEadem komunikacyjnym;

2) poEączenie jezdni na terenie 9KD-L z jezdnią na 
terenie 1KD-GP na zasadzie prawych skrętów;

3) szeroko[ci dróg w liniach rozgraniczających, 
zgodnie z rysunkiem planu;

4) parametry ukEadu drogowego zgodnie z klasyfi-
kacją i przepisami odrębnymi;

5) dopuszczenie zmiany geometrii elementów in-
frastruktury transportowej, pod warunkiem utrzy-
mania wszystkich, wymaganych zgodnie z planem, 
elementów zagospodarowania przestrzennego oraz 
zachowania wymogów okre[lonych w przepisach 
odrębnych;

6) nakaz zapewnienia miejsc postojowych dla sa-
mochodów osobowych, w Eącznej ilo[ci nie mniej-
szej nir:

a) na kardy budynek mieszkalny w zabudowie jed-
norodzinnej 2 stanowiska postojowe oraz dodatko-
we 2 stanowiska w przypadku lokalizacji na dziaEce 
funkcji usEugowej,

b) na karde mieszkanie w budynku wielorodzin-
nym 1,5 stanowiska postojowego, w tym dla po-
jazdów osób niepeEnosprawnych 1 stanowisko na 
karde 30 mieszkaG,

c) na kardych 100 zatrudnionych ｠ 32 stanowi-
ska postojowe, w tym 2 dla pojazdów osób niepeE-
nosprawnych,

d) na karde 1000 m2 powierzchni urytkowej biur i 
urzędów ｠ 30 stanowisk postojowych, w tym 3 dla 
pojazdów osób niepeEnosprawnych,

e) na karde 1000 m2 powierzchni urytkowej w 
obiektach handlowych ｠ 45 stanowisk postojo-
wych, w tym 6 dla pojazdów osób niepeEnospraw-
nych,

f) na karde 100 miejsc w obiektach gastronomicz-
nych ｠ 36 stanowisk postojowych, w tym 6 dla 
pojazdów osób niepeEnosprawnych,

g) na karde 100 miejsc w teatrach i kinach ｠ 37 
stanowisk postojowych, w tym 5 dla pojazdów 
osób niepeEnosprawnych,

h) na karde 100 Eórek w obiekcie hotelowym ｠ 
50 stanowisk postojowych, w tym 3 dla pojazdów 
osób niepeEnosprawnych,

i) na karde 100 miejsc w salach konferencyjnych 
i widowiskowych ｠ 37 stanowisk postojowych, w 
tym 5 dla pojazdów osób niepeEnosprawnych,

j) na karde 1000 m2 powierzchni urytkowej obiek-
tów usEugowych, innych nir wymienione w lit. d-i ｠ 
30 stanowisk postojowych, w tym 3 dla pojazdów 
osób niepeEnosprawnych;

7) nakaz zapewnienia stanowisk postojowych dla 
rowerów, w Eącznej ilo[ci nie mniejszej nir:

a) 15 stanowisk postojowych na kardych 100 za-
trudnionych,

b) 15 stanowisk postojowych na karde 1000 m2 
powierzchni urytkowej biur i urzędów,

c) 20 stanowisk postojowych na karde 1000 m2 
powierzchni urytkowej lokali handlowych,

d) 15 stanowisk postojowych na karde 100 miejsc 
w obiektach gastronomicznych,

e) 5 stanowisk postojowych na karde 100 miejsc 
w teatrach i kinach,

f) 5 stanowisk postojowych na karde 100 miejsc 
w salach konferencyjnych i widowiskowych,

g) 15 stanowisk postojowych na karde 1000 m2 
powierzchni urytkowej obiektów usEugowych, in-
nych nir wymienione w lit. b-f;

8) dla obiektów wymagających obsEugi samocho-
dami cięrarowymi lokalizację co najmniej 1 stano-
wiska przeEadunku i 1 stanowiska postoju poza sta-
nowiskami postojowymi wymienionymi w punktach 
6 i 7.

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

1) dopuszczenie robót budowlanych w zakresie 
sieci infrastruktury technicznej, w tym w szczegól-
no[ci sieci: wodociągowej, kanalizacyjnej, ciepEow-
niczej, gazowej, elektroenergetycznej, telekomuni-
kacyjnej oraz monitoringu wizyjnego z niezbędnymi 
elementami kanalizacji teletechnicznej i studniami 
kablowymi;

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

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

kanalizacji sanitarnej;
5) zakaz lokalizacji indywidualnych oczyszczalni 

[cieków i zbiorników bezodpEywowych dla groma-
dzenia i oczyszczania [cieków komunalnych;

6) zagospodarowanie wód opadowych i roztopo-
wych w granicach dziaEki budowlanej z morliwo[cią 
lokalizacji wspólnego zbiornika retencyjnego dla kil-
ku dziaEek lub obiektów z uwzględnieniem pkt 7;

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

8) lokalizację urządzeG, które zredukują odpEyw 
wód opadowych z powierzchni innych nir po-
wierzchnia biologicznie czynna, do poziomu wspóE-
czynnika spEywu 0,25 dla deszczu miarodajnego o 
prawdopodobieGstwie wystąpienia raz do roku;

9) lokalizację stacji transformatorowych oraz sta-
cji bazowych telefonii komórkowej na zasadach 
okre[lonych w ustaleniach szczegóEowych planu.

§13. W zakresie sposobów i terminów tymczaso-
wego zagospodarowania, urządzenia i urytkowania 
terenów dopuszcza się:

1) tymczasową obsEugę komunikacyjną terenu U/
UC wyEącznie z ul. 5 Stycznia jednym wjazdem/wy-
jazdem do czasu realizacji docelowego ukEadu dróg 
publicznych;

2) lokalizację parkingu na terenach 1MW/U, 
2MW/U, 2MW, 3MW do koGca 2013 r.

§14. 1. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej 
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wielorodzinnej, oznaczonych na rysunku symbola-
mi: 1MW, 2MW, 3MW, 4MW, 5MW, 6MW, 7MW, 
8MW, 9MW, 10MW, ustala się następujące warun-
ki zabudowy i zasady zagospodarowania:

1) lokalizacja zabudowy z uwzględnieniem obo-
wiązujących i nieprzekraczalnych linii zabudowy, 
wyznaczonych na rysunku;

2) ksztaEtowanie zabudowy z wykorzystaniem for-
my wewnętrznych dziedziGców;

3) budynki mieszkalne zlokalizowane w obrębie 
jednego terenu muszą posiadać jednakową pod 
względem skali, materiaEów wykoGczenia elewacji i 
kolorystyki formę architektoniczną;

4) lokalizacja ostatniej kondygnacji cofniętej nie 
mniej nir 2 m od linii zabudowy dla budynków po-
wyrej 4-tej kondygnacji;

5) powierzchnia zabudowy nie większa nir 40% 
powierzchni terenu, z zastrzereniem pkt 7;

6) powierzchnia zabudowy nie większa nir 35% 
powierzchni dziaEki na terenie 8MW, 9MW, 10MW;

7) powierzchnia zieleni nie mniejsza nir 30% po-
wierzchni dziaEki;

8) stosowanie dachów pEaskich albo stromych;
9) wysoko[ć budynków na terenach 1MW, 2MW, 

3MW, 4MW, 5MW, 6MW, 7MW od 15 m do 19 m, 
z zastrzereniem pkt 11;

10) wysoko[ć budynków na terenach 8MW, 
9MW, 10MW od 10 m do 12 m;

11) dopuszczenie usEug wyEącznie w obrębie kon-
dygnacji parteru;

12) dopuszczenie na terenie 5MW lokalizacji do-
minanty przestrzennej w postaci budynku o wyso-
ko[ci nie większej nir 22 m i powierzchni w rzu-
cie poziomym nie większej nir 1000 m2, w miejscu 
oznaczonym na rysunku;

13) dopuszczenie lokalizacji stacji transformato-
rowych wolno stojących maEogabarytowych oraz 
wbudowanych w budynek, zgodnie z przepisami 
odrębnymi;

14) dopuszczenie lokalizacji stacji bazowych te-
lefonii komórkowej na terenie 5MW albo 7MW wy-
Eącznie na budynkach o wysoko[ci powyrej 19 m, o 
wysoko[ci konstrukcji wsporczej do 8 m;

15) zakaz grodzenia terenów, z wyjątkiem wpro-
wadzenia zieleni formowanej z zadrzewieG i zakrze-
wieG;

16) dopuszczenie lokalizacji doj[ć i dojazdów oraz 
obiektów maEej architektury;

17) nakaz zapewnienia stanowisk postojowych 
zgodnie z §11 pkt 6 i 7 na dziaEkach objętych in-
westycją;

18) lokalizacja stanowisk postojowych na po-
wierzchni terenu jako parking w zieleni;

19) dopuszczenie lokalizacji garary jako wbudo-
wanych w budynki mieszkalne, wielopoziomowych 
lub podziemnych;

20) dostęp do przylegEych dróg publicznych i dróg 
wewnętrznych:

a) 6KD-L, 8KD-L, 11KD-L, 12KD-L, 13KD-L, 
18KD-D, 19KD-D, 1KDW, 2KDW, 3KDW, 4KDW, 

5KDW, 7KDW, 8KDW, 10KDW, 11KDWpp ｠ dla 
ruchu pieszego, rowerowego lub samochodowego,

b) 5KD-L, 7KD-L, 6KDW ｠ dla ruchu pieszego i 
rowerowego.

2. Ustala się następujące zasady podziaEu na dziaE-
ki budowlane:

1) ksztaEtowanie granic wydzielanych dziaEek pod 
kątem 90o do linii rozgraniczającej terenu, stanowią-
cej front dziaEki;

2) na terenach 1MW, 2MW, 3MW, 4MW, 5MW, 
6MW, 7MW minimalna powierzchnia dziaEki odpo-
wiadająca powierzchni terenu;

3) na terenach 8MW, 9MW minimalna powierzch-
nia dziaEki ｠ 1500 m2;

4) na terenie 10MW minimalna powierzchnia 
dziaEki ｠ 600 m2;

5) w przypadku lokalizacji wolno stojącej maEoga-
barytowej stacji transformatorowej dopuszcza się 
wydzielenie dziaEki budowlanej o powierzchni nie 
mniejszej nir 50 m2.

3. Zasady podziaEu na dziaEki budowlane, o któ-
rych mowa w ust. 2, nie dotyczą wydzielenia dzia-
Eek pod obiekty infrastruktury technicznej inne nir 
wymienione w ust. 2 pkt 5 oraz wydzielenia dziaEek 
w celu regulacji granic między sąsiadującymi nieru-
chomo[ciami.

§15. 1. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej, oznaczonego na rysunku symbolem 
MN, ustala się następujące warunki zabudowy i za-
sady zagospodarowania:

1) ksztaEtowanie zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej w ukEadzie wolno stojącym, blipniaczym 
lub szeregowym z obowiązkiem lokalizowania bu-
dynków mieszkalnych lub ich segmentów na odręb-
nych dziaEkach budowlanych;

2) lokalizacja zabudowy z uwzględnieniem obo-
wiązujących i nieprzekraczalnych linii zabudowy, 
wyznaczonych na rysunku;

3) powierzchnia zabudowy nie większa nir:
a) 25% powierzchni dziaEki dla zabudowy w ukEa-

dzie wolno stojącym,
b) 30% powierzchni dziaEki dla zabudowy w ukEa-

dzie blipniaczym,
c) 40% powierzchni dziaEki dla zabudowy w ukEa-

dzie szeregowym;
4) powierzchnia zieleni nie mniejsza nir 35% po-

wierzchni dziaEki;
5) stosowanie dachów pEaskich albo stromych;
6) wysoko[ć budynków od 10 m do 12 m;
7) ogrodzenia powyrej wysoko[ci 0,4 m nad po-

ziomem terenu, jako arurowe, odpowiadające for-
mą, materiaEem i kolorystyką zabudowie kubaturo-
wej dziaEki, o wysoko[ci do 1,5 m, z dopuszczeniem 
uzupeEnienia pnączami lub rywopEotem;

8) dopuszczenie lokalizacji doj[ć, dojazdów, tara-
sów oraz obiektów maEej architektury;

9) dopuszczenie wprowadzenia reklam i szyldów 
wyEącznie na elewacjach budynków na wysoko[ci 
kondygnacji parteru lub ogrodzeniach o powierzchni 
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nie większej nir 2 m2;
10) zakaz sytuowania budynków gospodarczych;
11) nakaz zapewnienia stanowisk postojowych 

zgodnie z §11 pkt 6 na dziaEkach objętych inwe-
stycją;

12) dopuszczenie lokalizacji budynku gararowego 
jako wbudowanego, w tym podziemnego lub przy-
legającego do budynku mieszkalnego;

13) dostęp do przylegEych dróg publicznych i dróg 
wewnętrznych:

a) 13KD-L, 17KD-D, 18KD-D, 19KD-D, 9KDW ｠ 
dla ruchu pieszego, rowerowego i samochodowego,

b) 20KD-Dxr ｠ dla ruchu pieszego i rowerowego.
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, ustala 

się następujące zasady podziaEu na dziaEki budow-
lane:

1) szeroko[ć frontu dziaEki dla budynków w ukEa-
dzie szeregowym nie mniejsza nir 7,2 m, w ukEadzie 
blipniaczym nie mniejsza nir 12 m, w ukEadzie wol-
no stojącym nie mniejsza nir 18 m;

2) ksztaEtowanie granic wydzielanych dziaEek pod 
kątem 90o do linii rozgraniczającej terenu, stanowią-
cej front dziaEki;

3) powierzchnia dziaEki w przypadku zabudowy:
a) szeregowej nie mniejsza nir 250 m2,
b) blipniaczej nie mniejsza nir 350 m2,
c) wolno stojącej nie mniejsza nir 500 m2;
4) zasady podziaEu, o których mowa w pkt 1, nie 

dotyczą dziaEek wydzielanych w drugiej linii zabudo-
wy ｠ wewnątrz kwartaEu, dla których obowiązuje 
sytuowanie budynków zgodnie z przepisami odręb-
nymi;

5) dopuszczenie podziaEu dziaEek pod warunkiem 
zapewnienia dojazdu do kardej dziaEki bezpo[rednio 
z drogi publicznej lub z dróg wewnętrznych.

3. Zasady podziaEu na dziaEki budowlane, o których 
mowa w ust. 2, nie dotyczą wydzielenia dziaEek pod 
obiekty infrastruktury technicznej oraz wydzielenia 
dziaEek w celu regulacji granic między sąsiadującymi 
nieruchomo[ciami.

§16. 1. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej i usEugowej, oznaczonych na rysunku 
symbolami: 1MW/U, 2MW/U, ustala się następują-
ce warunki zabudowy i zasady zagospodarowania:

1) lokalizacja zabudowy z uwzględnieniem obo-
wiązujących i nieprzekraczalnych linii zabudowy, 
okre[lonych w planie;

2) ksztaEtowanie pierzei placu poprzez lokalizację 
zabudowy zgodnie z obowiązującymi liniami zabu-
dowy:

a) odsuniętymi o 3 m od linii rozgraniczającej z 
terenem 14KD-Lp dla kondygnacji parteru,

b) oznaczonymi na rysunku jako ｧelewacje ksztaE-
tujące pierzeję placuｦ dla kondygnacji powyrej par-
teru, w celu wytworzenia podcieni;

3) lokalizacja usEug jako samodzielnych budynków 
lub w kompleksach mieszkalno-usEugowych przy 
uwzględnieniu wzajemnego oddziaEywania dopusz-
czonych planem funkcji, z zastrzereniem pkt 4;

4) lokalizacja odrębnych wej[ć do czę[ci mieszkal-
nej i czę[ci usEugowej;

5) ksztaEtowanie zabudowy z wykorzystaniem for-
my wewnętrznych dziedziGców;

6) lokalizacja ostatniej kondygnacji cofniętej nie 
mniej nir 1,5 m od linii zabudowy;

7) powierzchnia zabudowy nie większa nir 60% 
powierzchni terenu;

8) powierzchnia zieleni nie mniejsza nir 25% po-
wierzchni terenu;

9) stosowanie dachów pEaskich;
10) wysoko[ć budynków od 18 m do 20 m;
11) dopuszczenie lokalizacji stacji transformatoro-

wych wolno stojących maEogabarytowych lub wbu-
dowanych w budynek, zgodnie z przepisami odręb-
nymi;

12) dopuszczenie lokalizacji stacji bazowych te-
lefonii komórkowej wyEącznie na budynkach, o wy-
soko[ci konstrukcji wsporczej nie większej nir 8 m;

13) zakaz grodzenia terenów, z dopuszczeniem 
wprowadzenia pasów zieleni formowanej z zadrze-
wieG i zakrzewieG;

14) dopuszczenie lokalizacji doj[ć i dojazdów oraz 
obiektów maEej architektury;

15) nakaz zapewnienia stanowisk postojowych 
zgodnie z §11 pkt 6, 7 i 8 na dziaEkach objętych 
inwestycją;

16) lokalizacja stanowisk postojowych na po-
wierzchni terenu jako parking w zieleni;

17) dopuszczenie lokalizacji garary, jako wbudo-
wanych w budynki, wielopoziomowych lub pod-
ziemnych;

18) dostęp do przylegEych dróg publicznych:
a) 8KD-L, 9KD-L, 10KD-L ｠ dla ruchu pieszego, 

rowerowego lub samochodowego,
b) 5KD-L, 21KD-Dx ｠ dla ruchu pieszego i rowe-

rowego.
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, ustala 

się następujące zasady podziaEu na dziaEki budow-
lane:

1) ksztaEtowanie granic wydzielanych dziaEek pod 
kątem 90o do linii rozgraniczającej tereny;

2) powierzchnia dziaEki nie mniejsza nir 4500 m2;
3) w przypadku lokalizacji wolno stojącej maEoga-

barytowej stacji transformatorowej dopuszcza się 
wydzielenie dziaEki budowlanej o powierzchni nie 
mniejszej nir 50 m2.

3. Zasady podziaEu na dziaEki budowlane, o któ-
rych mowa w ust. 2, nie dotyczą wydzielenia dzia-
Eek pod obiekty infrastruktury technicznej inne nir 
wymienione w ust. 2 pkt 3 oraz wydzielenia dziaEek 
w celu regulacji granic między sąsiadującymi nieru-
chomo[ciami.

§17. Dla terenu zabudowy usEugowej i rozmiesz-
czenia obiektów handlowych o powierzchni sprze-
dary powyrej 2000 m2, oznaczonego na rysunku 
symbolem U/UC, ustala się następujące warunki za-
budowy i zasady zagospodarowania:

1) lokalizacja wielofunkcyjnego budynku lub bu-
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dynków, w szczególno[ci dla usEug biurowych, ga-
stronomii, handlu ｠ w tym o powierzchni sprzedary 
powyrej 2000 m2, hotelarstwa, z dopuszczeniem 
budynku dworca komunikacji miejskiej;

2) dopuszczenie lokalizacji w budynku lub budyn-
kach powyrej 5-tej kondygnacji lokali mieszkalnych 
lub apartamentów o powierzchni nie mniejszej nir 
50 m2;

3) lokalizacja zabudowy w powiązaniu z publicz-
nym dworcem komunikacji miejskiej, zlokalizowa-
nym na terenie KDWt/U i pętlą tramwajową na te-
renie 14KD-Lp;

4) lokalizacja zabudowy z uwzględnieniem obo-
wiązujących i nieprzekraczalnych linii zabudowy, 
wyznaczonych na rysunku;

5) ksztaEtowanie pierzei placu poprzez lokalizację 
zabudowy zgodnie z obowiązującymi liniami zabu-
dowy:

a) odsuniętymi o 3 m od linii rozgraniczającej z 
terenem 14KD-Lp dla kondygnacji parteru,

b) oznaczonymi na rysunku jako ｧelewacje ksztaE-
tujące pierzeję placuｦ dla kondygnacji powyrej par-
teru, w celu wytworzenia podcieni;

6) sytuowanie budynków z uwzględnieniem toro-
wiska tramwajowego, zgodnie z przepisami odręb-
nymi;

7) sytuowanie dwutorowego torowiska tramwa-
jowego transportu publicznego ponirej poziomu te-
renu (w poziomie minus jeden), wraz z niezbędną 
do jego funkcjonowania infrastrukturą techniczną, 
w powiązaniu z torowiskiem na terenach 2KD-GP i 
14KD-Lp, w strefie oznaczonej na rysunku;

8) dopuszczenie lokalizacji torowiska, o którym 
mowa w pkt 7, w wydzielonej czę[ci budynku lub 
w wydzielonym budynku lub budowli, w sposób 
umorliwiający ich samodzielne funkcjonowanie, 
o kubaturze zapewniającej realizację infrastruktu-
ry transportowej, ze szczególnym uwzględnieniem 
skrajni dla torowiska;

9) nakaz zapewnienia poEączenia terenu KDWt/U 
z peronami tramwajowymi na terenie 14KD-Lp po-
przez elementy komunikacji takie, jak: pochylnie, 
schody ruchome, windy, chodniki ruchome, rampy;

10) powierzchnia zabudowy nie większa nir 90% 
powierzchni terenu;

11) powierzchnia zieleni nie mniejsza nir 8% po-
wierzchni terenu;

12) dopuszczenie lokalizacji zieleni na dachach bu-
dynków;

13) stosowanie dowolnej formy dachu z wyjąt-
kiem dachów stromych;

14) wysoko[ć budynków od 18 m do 48 m, z za-
strzereniem pkt 16;

15) dopuszczenie lokalizacji zabudowy nirszej nir 
18 m wyEącznie jako czę[ci budynku stanowiącej 
wewnętrzny dziedziniec;

16) lokalizację zabudowy o wysoko[ci większej 
nir 25 m wyEącznie jako dominanty przestrzennej w 
postaci budynku lub zespoEu budynków w miejscu 
oznaczonym na rysunku, o Eącznej powierzchni w 

rzucie poziomym od 800 m2 do 1800 m2;
17) dopuszczenie lokalizacji doj[ć i dojazdów oraz 

obiektów maEej architektury;
18) dopuszczenie lokalizacji stacji transformatoro-

wych wyEącznie wbudowanych w budynek o innym 
przeznaczeniu, zgodnie z przepisami odrębnymi;

19) dopuszczenie lokalizacji stacji bazowych te-
lefonii komórkowej wyEącznie na budynkach, przy 
czym wysoko[ć stacji nie more być większa nir 38 
m od poziomu terenu;

20) nakaz zapewnienia stanowisk postojowych 
zgodnie z §11 pkt 6, 7 i 8, z uwzględnieniem pkt 
21, na dziaEkach objętych inwestycją;

21) dopuszczenie parkowania na terenie 15KD-Lt i 
w parkingu podziemnym na terenie KDWt/U;

22) lokalizacja garary jako wbudowanych w bu-
dynki, w tym garary podziemnych;

23) dostęp do przylegEych dróg publicznych:
a) 14KD-Lp ｠ dla ruchu pieszego, rowerowego lub 

samochodowego,
b) 1KD-GP, 3KD-G ｠ dla ruchu pieszego i rowe-

rowego.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, ustala się 

powierzchnię dziaEki nie mniejszą nir 1500 m2.
3. Zasady podziaEu na dziaEki budowlane, o któ-

rych mowa w ust. 2, nie dotyczą wydzielenia dzia-
Eek pod obiekty infrastruktury technicznej i trans-
portowej oraz wydzielenia dziaEek w celu regulacji 
granic pomiędzy sąsiadującymi nieruchomo[ciami.

§18. 1. Dla terenów sportu i rekreacji, oznaczo-
nych na rysunku symbolami: 1US, 2US, ustala się 
następujące zasady zagospodarowania:

1) lokalizacja budowli usEugowych w zakresie 
sportu i rekreacji;

2) dopuszczenie nasadzeG zieleni o charakterze 
parkowo-ogrodowym;

3) lokalizacja obiektów maEej architektury, znaków 
informacyjnych oraz plenerowych urządzeG spor-
towo-rekreacyjnych przeznaczonych do rekreacji, 
boisk, urządzeG sEurących utrzymaniu porządku, w 
tym siatek ochronnych do piEek, a takre urządzeG 
infrastruktury technicznej;

4) nasadzenie zieleni wysokiej, w szczególno[ci 
ro[linno[ci zimozielonej zgodnie z rysunkiem oraz od 
strony terenów mieszkaniowych;

5) powierzchnia zieleni nie mniejsza nir 30% po-
wierzchni dziaEki;

6)  ogrodzenia arurowe wzdEur granic terenów o 
wysoko[ci do 1,8 m z uwzględnieniem pkt 3;

7) dopuszczenie urządzenia placu zabaw dla dzie-
ci;

8) dopuszczenie lokalizacji doj[ć i dojazdów oraz 
obiektów maEej architektury;

9) dopuszczenie lokalizacji stanowisk postojo-
wych na powierzchni terenu jako parkingu w zieleni;

10) dostęp do przylegEych dróg publicznych: 8KD-
L, 11KD-L, 13KD-L, 17KD-D ｠ dla ruchu pieszego i 
rowerowego oraz dla ruchu pojazdów obsEugi tech-
nicznej.
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2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, ustala 
się powierzchnię dziaEki nie mniejszą nir 3000 m2.

§19. 1. Dla terenów zieleni urządzonej i infrastruk-
tury technicznej, oznaczonych na rysunku symbola-
mi: 1ZP/IT, 2ZP/IT, 3ZP/IT, 4ZP/IT, 5ZP/IT, ustala 
się następujące zasady zagospodarowania:

1) nakaz wprowadzenia zieleni niskiej w postaci 
traw i krzewów, a takre obustronnych zadrzewieG 
na terenach: 1ZP/IT, 2ZP/IT;

2) lokalizacja zadrzewieG przy uwzględnieniu loka-
lizacji sieci infrastruktury technicznej;

3) nakaz lokalizacji na terenach 1ZP/IT, 2ZP/IT 
drogi pieszej o szeroko[ci nie mniejszej nir 5,0 m;

4) nakaz lokalizacji na terenie 2ZP/IT placu zabaw 
dla dzieci;

5) dopuszczenie lokalizacji obiektów maEej archi-
tektury, sieci infrastruktury technicznej, doj[ć pie-
szych;

6) dostęp do przylegEych dróg publicznych i we-
wnętrznych dla ruchu pieszego i rowerowego oraz 
dla ruchu pojazdów obsEugi technicznej.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, zaka-
zuje się:

1) lokalizacji budynków i ogrodzeG;
2) wyznaczania stanowisk postojowych;
3) wydzielania nowych dziaEek budowlanych.

§20. Dla terenów infrastruktury technicznej elek-
troenergetyki, oznaczonych na rysunku symbolami: 
1E, 2E, 3E, ustala się następujące warunki zabudo-
wy i zasady zagospodarowania:

1) lokalizacja wolno stojących maEogabarytowych 
stacji transformatorowych;

2) wysoko[ć budynków nie większa nir 2,5 m;
3) stosowanie dachów pEaskich lub stromych;
4) powierzchnia zabudowy nie większa nir 50% 

powierzchni terenu;
5) odlegEo[ć zabudowy od linii rozgraniczających 

terenu nie mniejsza nir 3 m;
6) powierzchnia zieleni na terenie ｠ nie mniej nir 

10% powierzchni terenu;
7) dopuszczenie lokalizacji doj[ć i dojazdów;
8) dopuszczenie lokalizacji sieci infrastruktury 

technicznej;
9) dopuszczenie lokalizacji szyldów wyEącznie na 

elewacjach stacji transformatorowych, przy czym:
a) powierzchnia jednego szyldu nie more być 

większa nir 0,80 m ² ,
b) powierzchnia Eączna szyldów nie more być 

większa nir 3 m ²;
10) dopuszczenie lokalizacji ogrodzeG, przy czym:
a) wysoko[ć ogrodzeG nie more być większa nir 

1,50 m,
b) ogrodzenia nalery wykonać jako arurowe w 

czę[ci powyrej wysoko[ci 0,40 m;
11) zakaz lokalizacji reklam oraz stacji bazowych 

telefonii komórkowej;
12) zakaz wydzielania nowych dziaEek budowla-

nych;

13) dostęp do przylegEych dróg publicznych 13KD-
L, 19KD-D i poprzez dojazd na terenie 1MW ｠ dla 
ruchu samochodowego obsEugi technicznej sieci in-
frastruktury technicznej.

§21. 1. Dla terenu publicznego dworca komunika-
cji miejskiej i zabudowy usEugowej, oznaczonego na 
rysunku symbolem KDWt/U, ustala się następujące 
warunki zabudowy i zasady zagospodarowania:

1) lokalizacja autobusowego dworca miejskiego z 
peronami dla pasarerów wsiadających i wysiadają-
cych w powiązaniu z zabudową na terenie U/UC;

2) dopuszczenie Eączenia budynków, stosowania 
zadaszenia peronów, w tym obiektów i urządzeG 
związanych z obsEugą dworca, powyrej kondygnacji 
parteru, zgodnie z przepisami odrębnymi;

3) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z ry-
sunkiem;

4) dopuszczenie lokalizacji parkingu b & r na co 
najmniej 100 stanowisk;

5) powierzchnia zabudowy nie większa nir 25% 
powierzchni terenu;

6) powierzchnia zieleni nie mniejsza nir 10% po-
wierzchni terenu;

7) stosowanie dachów pEaskich;
8) wysoko[ć budynków nie większa nir 10 m;
9) dopuszczenie sytuowania innych obiektów oraz 

urządzeG infrastruktury transportowej i technicznej, 
zgodnie z przepisami odrębnymi;

10) nakaz zapewnienia stanowisk postojowych 
zgodnie z §11 pkt 6, 7 i 8 na terenie dworca;

11) dopuszczenie lokalizacji parkingu podziemne-
go;

12) dostęp do przylegEych dróg publicznych:
a) 10KD-L i drogi poza planem, stanowiącej prze-

dEurenie drogi na terenie 5KD-L ｠ dla ruchu piesze-
go, rowerowego lub samochodowego, przy czym 
dla ruchu samochodowego wjazd i wyjazd z drogi 
10KD-L oraz wjazd z drogi poza planem, stanowią-
cej przedEurenie drogi na terenie 5KD-L ,

b) 3KD-G, 5KD-L, 14KD-Lp ｠ dla ruchu pieszego 
i rowerowego.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, ustala 
się powierzchnię dziaEki odpowiadającą powierzchni 
terenu.

3. Zasady podziaEu na dziaEki budowlane, o których 
mowa w ust. 2, nie dotyczą wydzielenia dziaEek pod 
obiekty infrastruktury technicznej oraz wydzielenia 
dziaEek w celu regulacji granic między sąsiadującymi 
nieruchomo[ciami.

§22. Na terenach dróg publicznych, oznaczonych 
na rysunku symbolami: 1KD-GP, 2KD-GP, 3KD-G, 
4KD-Z, 5KD-L, 6KD-L, 7KD-L, 8KD-L, 9KD-L, 10KD-
L, 11KD-L, 12KD-L, 13KD-L, 14KD-Lp, 15KD-Lt, 
16KD-D, 17KD-D, 18KD-D, 19KD-D, 20KD-Dx, 
21KD-Dx, ustala się następujące parametry i wskap-
niki ksztaEtowania zabudowy oraz zagospodarowa-
nia terenu:

1) klasę gEówną ruchu przyspieszonego dla dróg 
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sytuowanych na terenach: 1KD-GP, 2KD-GP;
2) klasę gEówną dla drogi sytuowanej na terenie 

3KD-G;
3) klasę zbiorczą dla drogi sytuowanej na terenie 

4KD-Z;
4) klasę lokalną dla dróg sytuowanych na tere-

nach: 5KD-L, 6KD-L, 7KD-L, 8KD-L, 9KD-L, 10KD-
L, 11KD-L, 12KD-L, 13KD-L, 14KD-Lp, 15KD-Lt;

5) klasę dojazdową dla dróg sytuowanych na te-
renach: 16KD-D, 17KD-D, 18KD-D, 19KD-D, 20KD-
Dx, 21KD-Dx;

6) sytuowanie na terenie 1KD-GP:
a) dwóch jezdni z dwoma pasami ruchu,
b) węzEa drogowego na skrzyrowaniu z drogami 

na terenach: 2KD-GP, 3KD-G i 4KD-Z ,
c) dwutorowego torowiska tramwajowego w tu-

nelu pod istniejącą jezdnią, pomiędzy terenami 4KD-
Z i U/UC ,

d) obustronnych chodników, przy czym wzdEur 
terenów 15KD-Lt, U/UC chodnika o szeroko[ci nie 
mniejszej nir 3,5 m, odsuniętego od Eącznicy węzEa 
drogowego,

e) dwukierunkowej drogi rowerowej wzdEur grani-
cy planu i terenu 2KD-GP ,

f) jezdni przystosowanych do prowadzenia komu-
nikacji autobusowej;

7) sytuowanie na terenie 2KD-GP:
a) dwóch jezdni z dwoma pasami ruchu,
b) węzEa drogowego na skrzyrowaniu z drogami 

na terenach: 1KD-GP, 3KD-G i 4KD-Z ,
c) jezdni przystosowanych do prowadzenia komu-

nikacji autobusowej;
8) sytuowanie na terenie 3KD-G:
a) dwóch jezdni z dwoma pasami ruchu,
b) obustronnych chodników,
c) dwukierunkowej drogi rowerowej wzdEur tere-

nu U/UC ,
d) jezdni przystosowanych do prowadzenia komu-

nikacji autobusowej;
9) sytuowanie na terenie 4KD-Z:
a) jezdni z dwoma pasami ruchu,
b) dwutorowego torowiska tramwajowego w 

obiekcie inrynieryjnym w powiązaniu z torowiskiem 
na terenie 1KD-GP ,

c) pieszo-jezdni od strony zabudowy mieszkanio-
wej poza granicami planu,

e) dwukierunkowej drogi rowerowej wzdEur tere-
nu 2KD-GP ,

f) jezdni przystosowanej do prowadzenia komuni-
kacji autobusowej;

10) sytuowanie na terenie 5KD-L:
a) dwóch jezdni z dwoma pasami ruchu,
b) jezdni przystosowanych do prowadzenia komu-

nikacji autobusowej, w tym wydzielonego pasa dla 
autobusów na odcinku między granicą planu a dro-
gą na terenie 10KD-L ,

c) obustronnych chodników, przy czym wzdEur te-
renów 3MW, 2MW/U o szeroko[ci co najmniej 3,0 
m;

11)  sytuowanie na terenach: 6KD-L, 7KD-L, 8KD-

L, 11KD-L, 12KD-L, 13KD-L:
a) jezdni z dwoma pasami ruchu,
b) obustronnych chodników,
c) dopuszczenie sytuowania skrzyrowania typu 

rondo;
12) sytuowanie na terenach: 12KD-L, 13KD-L zie-

leni wysokiej izolacyjno-krajobrazowej, w szczegól-
no[ci ro[linno[ci zimozielonej, zgodnie z rysunkiem;

13) sytuowanie na terenie 9KD-L:
a) jezdni z dwoma pasami ruchu, a na odcinku 

między drogami na terenach 1KD-GP i 8KD-L dwóch 
jezdni z dwoma pasami ruchu,

b) jednostronnego chodnika na odcinku między 
drogami na terenach 1KD-GP i 8KD-L;

14) sytuowanie na terenie 10KD-L:
a) jezdni z dwoma pasami ruchu,
b) jezdni przystosowanych do prowadzenia komu-

nikacji autobusowej, w tym wydzielonego pasa dla 
autobusów,

c) chodnika od strony terenu 2MW/U, o szeroko-
[ci co najmniej 3,0 m;

15) sytuowanie na terenie 14KD-Lp:
a) jezdni z dwoma pasami o ruchu okręrnym, na 

obiekcie inrynierskim,
b) pętli tramwajowej wraz z infrastrukturą towa-

rzyszącą oraz peronami ponirej poziomu terenu (w 
poziomie minus jeden), w powiązaniu z torowiskiem 
na terenie U/UC ,

c) chodnika odsuniętego od jezdni, o szeroko[ci 
nie mniejszej nir 5,0 m,

d) pochylni Eączącej perony tramwajowe z drogą 
pieszą na terenach: 21KD-x i 15KD-Lt oraz doj[cia-
mi na terenie U/UC;

16) na terenie 15KD-Lt:
a) sytuowanie parkingu lub gararu wielostanowi-

skowego zgodnie z obowiązującymi i nieprzekra-
czalnymi liniami zabudowy, wyznaczonymi na ry-
sunku oraz w powiązaniu z zabudową na terenie U/
UC, przy czym w ramach obiektu wyznaczenie co 
najmniej 100 stanowisk jako parkingu p & r,

b) zapewnienie poEączenia z peronami tramwajo-
wymi na terenie 14KD-L p poprzez elementy komu-
nikacji takie, jak: pochylnie, schody ruchome, win-
dy, chodniki ruchome, rampy,

c) powierzchnia zabudowy nie większa nir 70% 
powierzchni terenu,

d) powierzchnia zieleni nie mniejsza nir 10% po-
wierzchni terenu,

e) wysoko[ć budynku nie większa nir 24 m,
f) stosowanie dachów pEaskich,
g) dopuszczenie lokalizacji usEug wewnątrz kuba-

tury budynku parkingu lub gararu wielostanowisko-
wego, niekolidujących z przeznaczeniem terenu,

h) dopuszczenie lokalizacji sieci infrastruktury 
technicznej, w tym stacji transformatorowej wbu-
dowanej w budynek o innym przeznaczeniu, oraz 
pomieszczenia technicznego dla instalacji aktyw-
nych urządzeG transmisyjnych, zgodnie z przepisami 
odrębnymi,

i) dopuszczenie lokalizacji stacji bazowych telefo-
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nii komórkowej wyEącznie na budynku, o wysoko[ci 
konstrukcji wsporczej nie większej nir 8 m,

j) minimalna powierzchnia dziaEki 5000 m2, z wy-
jątkiem dziaEek pod obiekty infrastruktury technicz-
nej oraz wydzielenia dziaEek w celu regulacji granic 
między sąsiadującymi nieruchomo[ciami;

17) na terenach: 16KD-D, 17KD-D, 18KD-D, 
19KD-D:

a) sytuowanie pieszo-jezdni o szeroko[ci co naj-
mniej 6,0 m lub jezdni z dwoma pasami ruchu i co 
najmniej jednostronnego chodnika,

b) dopuszczenie zaEamania osi pieszo-jezdni, sytu-
owania wysp dzielących i [rodkowych, przesunięcia 
wlotów na skrzyrowaniach, wyniesienia skrzyro-
waG;

18) na terenie 20KD-Dx sytuowanie drogi pieszej, 
o szeroko[ci co najmniej 3,5 m, z dopuszczeniem 
ruchu rowerowego;

19) na terenie 21KD-x sytuowanie pochylni Eączą-
cej drogę pieszą z peronami tramwajowymi na tere-
nie 14KD-Lp;

20) zakaz lokalizacji przyulicznych stanowisk po-
stojowych na drogach o klasie zbiorczej i wyrszej;

21) lokalizacja zjazdów z dróg publicznych, zgod-
nie z przepisami odrębnymi;

22) dopuszczenie sytuowania dodatkowych pa-
sów ruchu na skrzyrowaniu dla pojazdów skręcają-
cych w lewo i w prawo;

23) dopuszczenie lokalizacji dodatkowych, in-
nych nir ustalone planem, elementów infrastruktury 
transportowej, zgodnie z przepisami odrębnymi;

24) dopuszczenie lokalizacji sieci infrastruktury 
technicznej, w tym:

a) linii kablowej 110 kV na terenie 3KD-G ,
b) centralnej magistrali wodociągowej na terenach 

1KD-GP, 2KD-GP, 3KD-G;
25) zakaz lokalizacji stacji bazowych telefonii ko-

mórkowej i wolno stojących stacji transformatoro-
wych, z uwzględnieniem pkt 16 lit. i.

§23. Na terenach dróg wewnętrznych, oznaczo-
nych na rysunku symbolami: 1KDW, 2KDW, 3KDW, 
4KDW, 5KDW, 6KDW, 7KDW, 8KDW, 9KDW, 
10KDW, 11KDWpp, ustala się następujące parame-
try i wskapniki ksztaEtowania budowli oraz zagospo-
darowania terenu

1) sytuowanie na terenach: 1KDW, 2KDW, 3KDW, 
4KDW, pieszo-jezdni o szeroko[ci co najmniej 5,0 m 
lub jezdni z dwoma pasami ruchu i co najmniej jed-
nostronnego chodnika;

2) sytuowanie na terenach: 5KDW, 7KDW, 8KDW:
a) pieszo-jezdni o szeroko[ci co najmniej 6,0 m lub 

jezdni z dwoma pasami ruchu i co najmniej jedno-
stronnego chodnika,

b) szpaleru drzew;
3) dopuszczenie sytuowania na terenie 6KDW 

skrzyrowania typu rondo;
4) sytuowanie na terenie 9KDW:
a) pieszo-jezdni o szeroko[ci co najmniej 5,0 m,
b) placu do zawracania na nieprzelotowym zakoG-

czeniu drogi;
5) sytuowanie na terenie 10KDW:
a) pieszo-jezdni o szeroko[ci co najmniej 6,0 m lub 

jezdni z dwoma pasami ruchu i co najmniej jedno-
stronnego chodnika,

b) placu zabaw, obiektów maEej architektury;
6) zachowanie na terenie 11KDWpp parkingu;
7) dopuszczenie zaEamania osi pieszo-jezdni, sytu-

owania wysp dzielących i [rodkowych przesunięcia 
wlotów na skrzyrowaniach, wyniesienia skrzyro-
waG;

8) dopuszczenie lokalizacji stanowisk postojo-
wych dla pojazdów samochodowych, grupowanych 
w nie więcej nir 5 stanowisk oddzielonych zielenią;

9) dopuszczenie lokalizacji dodatkowych, innych 
nir ustalone planem, elementów infrastruktury 
transportowej, zgodnie z przepisami odrębnymi;

10) dopuszczenie lokalizacji sieci infrastruktury 
technicznej;

11) zakaz lokalizacji stacji bazowych telefonii ko-
mórkowej i wolno stojących stacji transformatoro-
wych;

12) zakaz wydzielania nowych dziaEek budowla-
nych.

§24. Na terenie kolei i zieleni urządzonej, oznaczo-
nym na rysunku symbolem kk/ZP, ustala się nastę-
pujące parametry i wskapniki ksztaEtowania budowli 
oraz zagospodarowania terenu:

1) sytuowanie torowiska kolejowego zgodnie z 
przepisami odrębnymi;

2) dopuszczenie sytuowania wzdEur torowiska 
drogi dla pojazdów obsEugi technicznej;

3) nakaz wprowadzenia zieleni izolacyjno-krajo-
brazowej;

4) nakaz wprowadzenia szpalerów drzew wzdEur 
linii rozgraniczającej z terenem 10MW;

5) dostęp do drogi publicznej 19KD-D dla ruchu 
pojazdów obsEugi technicznej.

§25. Dla obszaru objętego planem ustala się 30% 
stawkę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z 
dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym.

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

§27. 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 i Nr 75, poz. 474) Rada 
Miasta Poznania rozstrzyga, co następuje:

§1. Uwaga wniesiona przez Ancona SpóEka z o.o.
1) Tre[ć uwagi: Wniosek o zmianę zapisu §6 pkt 2 

i §9 na: ｧ...z dopuszczeniem wEączenia go w kuba-
turę budynku, zmiany lokalizacji i funkcjiｦ lub wykre-
[lenie pkt 2.....oraz korektę zaEącznika graficznego.

Rozstrzygnięcie: uwaga czę[ciowo uwzględniona. 
Uzasadnienie: Czę[ciowe uwzględnienie uwagi 

poprzez uzupeEnienie zapisu w §6 pkt 2 o dopusz-
czenie zmiany lokalizacji zabytkowego schronu w 
granicach terenu U/UC. Zmiana lokalizacji dotyczyć 
more wyEącznie obszaru będącego wEasno[cią spóE-
ki, wyznaczonego liniami rozgraniczającymi teren. 
W związku z czę[ciowym uwzględnieniem uwagi 
zapisy projektu planu zostaEy ponownie uzgodnione 
z Miejskim Konserwatorem Zabytków (Postanowie-
nie Nr 294/2009 z dnia 28 papdziernika 2009 r.).

2) Tre[ć uwagi: Wniosek o zmniejszenie minimal-
nej powierzchni lokali mieszkalnych do 50 m2 i do-
puszczenie ich lokalizacji powyrej 2-giej kondygna-
cji (§17 ust. 1 pkt 2). 

Rozstrzygnięcie: uwaga czę[ciowo uwzględniona. 
Uzasadnienie: Czę[ciowe uwzględnienie uwagi po-

przez zmianę dopuszczonej minimalnej powierzchni 
lokalu mieszkalnego na 50 m2. Pozostaje natomiast 
zapis o lokalizacji lokali mieszkalnych lub aparta-
mentów powyrej 5-tej kondygnacji. ZaEoreniem 
planu jest przeznaczenie terenu pod wielofunkcyjny 
obiekt usEugowy powiązany z dworcem komunika-
cji miejskiej. Zmiana zapisu na ｧpowyrej 2-giej kon-
dygnacjiｦ stwarza morliwo[ć zmiany przeznacze-
nia terenu na podstawową funkcję mieszkaniową. 
Uwzględnienie uwagi skutkowaEoby konieczno[cią 
ponowienia procedury planistycznej.

3) Tre[ć uwagi: Wniosek o zastąpienie linii roz-
graniczającej z terenem 14KD-Lp dla kondygnacji 
parteru proponowanej jako obowiązującej na nie-
przekraczalną, co pozwoli w bardziej funkcjonalny 
sposób rozwiązywać tę strefę budynku, a jedno-
cze[nie zapewni powstanie planowanego podcienia 
(§17 ust. 1 pkt 5 lit. a). 

Rozstrzygnięcie: uwaga czę[ciowo uwzględniona. 
Uzasadnienie: Czę[ciowe uwzględnienie uwagi 

poprzez zmianę definicji obowiązującej linii zabudo-
wy w §2. Nowy zapis umorliwia wycofanie elewacji 
frontowej budynku na 40% jej dEugo[ci. CaEkowi-
ta zmiana linii zabudowy na nieprzekraczalną jest 
niezgodna z opinią Miejskiej Komisji Urbanistyczno-
Architektonicznej ｠ ｧw jednoznaczny sposób zdefi-
niować relacje między liniami rozgraniczającymi te-
reny komunikacji oraz liniami ksztaEtującymi pierzeje 
placuｦ.

4) Tre[ć uwagi: Wnosimy o dodanie w §17 ust. 1 
pkt 23 litery c) o następującym brzmieniu: ｧZezwala 
się na tymczasową obsEugę komunikacyjną terenu 
U/UC, do czasu realizacji docelowego ukEadu dróg 
publicznych z terenów 3KD-G i 5KD-L....ｦ lub ｧze-
zwala się rozwiązania tymczasowe do czasu reali-
zacji ukEadu 14KD-Lp, 9KD-L i 10KD-L na zasadzie 
porozumienia z Zarządem Dróg Miejskich i przepi-
sów odrębnych.

Rozstrzygnięcie: uwaga czę[ciowo uwzględniona. 
Uzasadnienie: Czę[ciowe uwzględnienie poprzez 

dopuszczenie w §13 tymczasowej obsEugi komu-
nikacyjnej terenu U/UC wyEącznie z ul. 5 Stycznia 
jednym wjazdem/wyjazdem do czasu realizacji do-
celowego ukEadu dróg publicznych.

5) Tre[ć uwagi: Uwaga do §3 pkt 4 o uzupeEnienie 
proponowanej tre[ci ustalenia o zapis ｧz dopuszcze-
niem zabudowy uzupeEniającej mieszkaniowejｦ. 

Rozstrzygnięcie: uwaga nieuwzględniona. 
Uzasadnienie: Planowana funkcja terenu to za-

budowa usEugowa wraz z obiektami handlowymi o 
powierzchni sprzedary powyrej 2000 m2. Funkcja 
mieszkaniowa stanowi wyEącznie uzupeEnienie pro-
gramu funkcjonalnego. Zamierzeniem projektu jest 
stworzenie morliwo[ci lokalizacji reprezentacyjnego 
budynku usEugowego, stanowiącego Bramę Miasta. 
Dopuszczenie funkcji mieszkaniowej w nazwie tere-
nu skutkowaEoby innym oznaczeniem na rysunku. 
Powyrsze wymagaEoby ponowienia procedury w 
związku ze zmianą przeznaczenia terenu.

6) Tre[ć uwagi: Uwaga do §12 pkt 5 o uzupeE-
nienie proponowanej tre[ci ustalenia dotyczącego 
zagospodarowania wód opadowych i roztopowych 
o zapis: ｧz dopuszczeniem zbiorczych lokalnych 
oczyszczalni [cieków dla zespoEu obiektówｦ. 

Rozstrzygnięcie: uwaga nieuwzględniona. 
Uzasadnienie: Na obszarze projektu planu wystę-

puje sieć kanalizacji sanitarnej, w związku z powyr-
szym bezzasadne jest dopuszczenie zbiorczych lo-
kalnych oczyszczalni [cieków dla zespoEu obiektów. 

ZaEącznik Nr 2
do uchwaEy Nr LXXV/1033/V/2010

Rady Miasta Poznania
z dnia 6 lipca 2010 r. 

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY MIASTA POZNANIA O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO 
PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA OBSZARU ｧBRAMA 

ZACHODNIAｦ W POZNANIU
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Ponadto postulowany zapis jest niezgodny z ustale-
niami Studium uwarunkowaG i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego miasta Poznania.

7) Tre[ć uwagi: Uwaga do §13 o uzupeEnienie 
proponowanej tre[ci ustalenia dotyczącego tymcza-
sowego dopuszczenia lokalizacji parkingu do koGca 
2013 r. o zapis ｧz morliwo[cią przedEurenia na za-
sadzie porozumienia z wEadzami Miastaｦ. 

Rozstrzygnięcie: uwaga nieuwzględniona. 
Uzasadnienie: Uwzględnienie uwagi Grupy Pro-

jektowej 3Kreski spowodowaEo wykre[lenie z §13 
terenu 15KD-Lt. Przeznaczenie terenu pod parking 
okre[la §22 pkt 17 lit.a. Po 2013 r. na pozostaEych 
terenach zamierzenia budowlane muszą być zgodne 
z ustaleniami planu.

8) Tre[ć uwagi: Uwaga do §17 ust. 2 - proponu-
jemy zastąpienie ｧustala się powierzchnię dziaEki nie 
mniejszą nir 1500 m2ｦ na ｧustala się powierzchnię 
dziaEki nie mniejszą nir 1000 m2ｦ. 

Rozstrzygnięcie: uwaga nieuwzględniona. 
Uzasadnienie: Zgodnie z rysunkiem projektu pla-

nu strefa torowiska tramwajowego w poziomie ｠1 
wynosi ok.1700 m2. Proponowana minimalna po-
wierzchnia dziaEki 1500 m2 jest umniejszeniem ww. 
powierzchni, którą uszczegóEowi projekt budynku. 
Zmniejszenie powierzchni dziaEki pod torowisko 
tramwajowe dopuszcza §17 ust. 3.

§2. Uwaga wniesiona przez Studio ADS Sp. z o. 
o. Sp. komandytowa

1) Tre[ć uwagi: Wniosek o zmianę zapisu §6 pkt 
2 na następujący: ｧZachowanie schronu na terenie 
U/UC z dopuszczeniem wEączenia go w kubaturę 
budynku i adaptacji, bądp przeniesienia w inne miej-
sce zlokalizowane w pasie fortyfikacji i wymianę 
lub usunięcie elementów budowli stwarzających za-
grorenie dla zdrowia lub rycia, jereli jest on objęty 
ochroną na podstawie przepisów odrębnychｦ oraz 
korektę zaEącznika graficznego. 

Rozstrzygnięcie: uwaga czę[ciowo uwzględniona. 
Uzasadnienie: Czę[ciowe uwzględnienie uwagi 

poprzez uzupeEnienie zapisu w §6 pkt 2 o dopusz-
czeniu zmiany lokalizacji zabytkowego schronu w 
granicach terenu U/UC. Zmiana lokalizacji dotyczyć 
more wyEącznie obszaru będącego wEasno[cią spóE-
ki, wyznaczonego liniami rozgraniczającymi teren. 
W związku z czę[ciowym uwzględnieniem uwagi 
zapisy projektu planu zostaEy ponownie uzgodnione 
z Miejskim Konserwatorem Zabytków (Postanowie-
nie Nr 294/2009 z dnia 28 papdziernika 2009 r.).

2) Tre[ć uwagi: Wnosimy, aby §9 mógE mieć nirej 
podane brzmienie: ｧW zakresie granic i sposobów 
zagospodarowywania terenów lub obiektów podle-
gających ochronie, ustalonych na podstawie odręb-
nych przepisów, ustala się ochronę zabytkowego 
schronu na terenie U/UC, jereli jest on objęty ochro-
ną na podstawie przepisów odrębnych, zgodnie z 
ustaleniami planu oraz przepisami odrębnymiｦ. 

Rozstrzygnięcie: uwaga czę[ciowo uwzględniona. 
Uzasadnienie: Czę[ciowe uwzględnienie uwagi w 

związku z wprowadzeniem zapisu w §9 ｧw zakresie 
granic i sposobów zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegających ochronie, ustalonych na 
podstawie odrębnych przepisów, obowiązują usta-
lenia §6 pkt 2ｦ.

3) Tre[ć uwagi: Wniosek o zmniejszenie minimal-
nej powierzchni lokali mieszkalnych do 50 m2 i do-
puszczenie ich lokalizacji powyrej 2-giej kondygna-
cji (§17 ust. 1 pkt 2). 

Rozstrzygnięcie: uwaga czę[ciowo uwzględniona. 
Uzasadnienie: Czę[ciowe uwzględnienie uwagi po-

przez zmianę dopuszczonej minimalnej powierzchni 
lokalu mieszkalnego na 50 m2. Pozostaje natomiast 
zapis o lokalizacji lokali mieszkalnych lub aparta-
mentów powyrej 5-tej kondygnacji. ZaEoreniem 
planu jest przeznaczenie terenu pod wielofunkcyjny 
obiekt usEugowy powiązany z dworcem komunika-
cji miejskiej. Zmiana zapisu na ｧpowyrej 2-giej kon-
dygnacjiｦ stwarza morliwo[ć zmiany przeznacze-
nia terenu na podstawową funkcję mieszkaniową. 
Uwzględnienie uwagi skutkowaEoby konieczno[cią 
ponowienia procedury planistycznej.

4) Tre[ć uwagi: Wniosek o zastąpienie linii roz-
graniczającej z terenem 14KD-Lp dla kondygnacji 
parteru proponowanej jako obowiązującej na nie-
przekraczalną, co pozwoli w bardziej funkcjonalny 
sposób rozwiązywać tę strefę budynku, a jedno-
cze[nie zapewni powstanie planowanego podcienia 
(§17 ust. 1 pkt 5 lit.a). 

Rozstrzygnięcie: uwaga czę[ciowo uwzględniona. 
Uzasadnienie: Czę[ciowe uwzględnienie uwagi 

poprzez zmianę definicji obowiązującej linii zabudo-
wy w §2. Nowy zapis umorliwia wycofanie elewacji 
frontowej budynku na 40% jej dEugo[ci. CaEkowi-
ta zmiana linii zabudowy na nieprzekraczalną jest 
niezgodna z opinią Miejskiej Komisji Urbanistyczno-
Architektonicznej ｠ ｧw jednoznaczny sposób zdefi-
niować relacje między liniami rozgraniczającymi te-
reny komunikacji oraz liniami ksztaEtującymi pierzeje 
placuｦ.

5) Tre[ć uwagi: Wniosek o dodanie w §17 ust. 1 
pkt 23 punktu c) ｠ Zezwala się na tymczasową ob-
sEugę komunikacyjną terenu U/UC, do czasu realiza-
cji docelowego ukEadu dróg publicznych z terenów 
3KD-G i 5KD-L. 

Rozstrzygnięcie: uwaga czę[ciowo uwzględniona. 
Uzasadnienie: Czę[ciowe uwzględnienie poprzez 

dopuszczenie w §13 tymczasowej obsEugi komu-
nikacyjnej terenu U/UC wyEącznie z ul. 5 Stycznia 
jednym wjazdem/wyjazdem do czasu realizacji do-
celowego ukEadu dróg publicznych.

6) Tre[ć uwagi: Wniosek o wykre[lenie §7 pkt 6 
w caEo[ci... i w konsekwencji wprowadzenie zmian 
w §21 ust. 1: 

- ppkt 3 ｠ wykre[lić nieprzekraczalne linie zabu-
dowy, 

- ppkt 5 ｠ powierzchnia zabudowy 25% zamienić 
na 75%, 

- ppkt 8 ｠ wysoko[ć budynków jak na U/UC, 
- ppkt 11b ｠ dodać ｧi samochodowegoｦ. 
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Rozstrzygnięcie: uwaga nieuwzględniona. 
Uzasadnienie: §7 stanowi ustalenia dla terenów 

stanowiących przestrzeG publiczną, którą niewątpli-
wie jest teren dworca miejskiego i zabudowy usEu-
gowej KDWt/U. Zasady zabudowy i zagospodaro-
wania ww. terenu okre[lają niezbędne, minimalne 
powierzchnie dla realizacji ukEadu komunikacyjnego 
dworca ｠ podjazdy i perony. Wprowadzenie propo-
nowanych zapisów doprowadzi do ograniczenia nie-
zbędnej powierzchni dla realizacji omawianego celu.

7) Tre[ć uwagi: Proponujemy wyEączyć z §3 pkt 8 
teren 15KD-Lt i przeniesienie go do osobnego punk-
tu z następującą definicją: ｧteren dróg publicznych 
oraz parkingu publicznego wielopoziomowego wraz 
z towarzyszącymi usEugamiｦ.

Rozstrzygnięcie: uwaga czę[ciowo uwzględniona. 
Uzasadnienie: Czę[ciowe uwzględnienie uwagi 

poprzez uzupeEnienie zapisu w §22 pkt 16 lit.g o 
dopuszczenie lokalizacji usEug wewnątrz kubatury 
budynku parkingu lub gararu wielostanowiskowe-
go, niekolidujących z przeznaczeniem terenu. Teren 
oznaczony symbolem 15KD-Lt, dla którego ustala 
się sytuowanie parkingu lub gararu wielostanowi-
skowego, stanowić ma integralną czę[ć dworca 
komunikacji miejskiej poprzez realizację okre[lonej 
liczby stanowisk postojowych jako parkingu p&r. W 
związku z powyrszym teren zakwalifikowano pod 
drogi publiczne.

8) Tre[ć uwagi: Proponujemy nowe brzmienie w 
§22 pkt 17a: ｧsytuowanie parkingu lub gararu wie-
lostanowiskowego wraz z usEugami towarzyszący-
miｦ. 

Rozstrzygnięcie: uwaga czę[ciowo uwzględniona. 

Uzasadnienie: Czę[ciowe uwzględnienie uwagi 
poprzez uzupeEnienie zapisu w §22 pkt 16 lit.g o 
dopuszczenie lokalizacji usEug wewnątrz kubatury 
budynku parkingu lub gararu wielostanowiskowe-
go, niekolidujących z przeznaczeniem terenu.

9) Tre[ć uwagi: Proponujemy nowe brzmienie w 
§22 pkt 17b: ｧsytuowanie pochylni Eączącej drogę 
pieszą z peronami tramwajowymi na terenie 14KD-
Lp lub systemu schodów ruchomych Eączących 
kondygnacje z peronami tramwajowymi na terenie 
14KD-Lpｦ. 

Rozstrzygnięcie: uwaga czę[ciowo uwzględniona. 
Uzasadnienie: Czę[ciowe uwzględnienie uwagi 

poprzez wprowadzenie zapisu w §22 pkt 16 lit.b o 
zapewnieniu poEączenia z peronami tramwajowymi 
na terenie 14KD-Lp poprzez elementy komunikacji 
takie, jak: pochylnie, schody ruchome, windy, chod-
niki ruchome, rampy.

§3. Uwaga wniesiona przez osoby fizyczne
Tre[ć uwagi: Wnosimy o zachowanie dotychcza-

sowego dojazdu do dziaEki 4/6 z ul. Meissnera dz. 
31 ark.23 obręb. Jeryce.

Rozstrzygnięcie: Uwaga nieuwzględniona.
Uzasadnienie: BEędne oznaczenie dziaEki (dziaEka 

nr 30). Projekt zakEada kontynuację ul. Maissnera 
w kierunku póEnocnym z wEączeniem do planowanej 
kontynuacji ul. 5 Stycznia. Powstaje w ten sposób 
fragment dziaEki zbędnej dla celów drogi publicznej. 
Przedmiotowa czę[ć dziaEki stanowi domknięcie pie-
rzei nowego odcinka ul. Meissnera. Uwzględnienie 
uwagi skutkowaEoby konieczno[cią ponowienia pro-
cedury w związku ze zmianą przeznaczenia terenu.

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 i Nr 75, poz. 474) 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 
wykupów 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, gazowej 
i cieplnej, zgodnie z miejscowym planem zagospo-
darowania przestrzennego oraz na podstawie prze-
pisów odrębnych; zadania w zakresie gospodarki 
odpadami realizowane będą zgodnie z miejscowym 
planem zagospodarowania przestrzennego, zgodnie 
z planem gospodarki odpadami oraz na podstawie 
przepisów odrębnych;

3) 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-

ZaEącznik Nr 3
do uchwaEy Nr LXXV/1033/V/2010

Rady Miasta Poznania
z dnia 6 lipca 2010 r. 

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY MIASTA POZNANIA O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W MIEJSCO-
WYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA OBSZARU ｧBRAMA ZACHODNIAｦ W 

POZNANIU, INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEqĄ DO ZADAF 
WDASNYCH GMINY ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA
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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 cywilno｠ prawnym lub 
w formie partnerstwa publiczno ｠ prywatnego ｠ 
ｧPPPｦ, a takre wEa[cicieli nieruchomo[ci.

Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 
pkt 2 i 3 w związku z art. 30 ust. 1 i art. 45 ustawy 
z 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz.U. 
z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 
158, poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 
21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790 
i Nr 130, poz. 905, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112 i 
Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 3 poz. 11, Nr 69, 
poz. 586, Nr 165, poz. 1316, Nr 215, poz. 1664 
oraz z 2010 r. Nr 21, poz. 104 i Nr 81, poz. 530) 
oraz w związku z art. 104 ustawy z 14 czerwca 
1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, 
poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 
1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 
1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 
1692, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i 
Nr 181, poz. 1524, z 2008 r. Nr 229, poz. 1539, z 
2009 r. Nr 195, poz. 1501 i Nr 216, poz. 1676 oraz 
z 2010 r. Nr 40, poz. 230) po rozpatrzeniu wniosku 
z 28 maja 2010 r., zmienionego pismem z 1 czerw-
ca 2010 r., uzupeEnionego pismami z 23 czerwca 
2010 r., z 16 lipca oraz 3 i 12 sierpnia 2010 r. Za-
kEadu Gospodarki Komunalnej w SzamotuEach sp. z 
o.o, z siedzibą w SzamotuEach posiadającego numer 
identyfikacji podatkowej (NIP): 7872081332 zwa-
nego w dalszej czę[ci decyzji ｧPrzedsiębiorstwemｦ

postanawiam

zatwierdzić taryfę dla ciepEa ustaloną przez Przed-
siębiorstwo, stanowiącą zaEącznik do niniejszej de-
cyzji na okres do 30 wrze[nia 2011 r.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 61 §1 Kodeksu postępowania 

administracyjnego, na wniosek Przedsiębiorstwa 
posiadającego koncesję na wytwarzanie ciepEa 
- decyzja nr WCC/249/883/U/1/98/MM z 9 pap-
dziernika 1998 r. wraz ze zmianami oraz koncesję 
na przesyEanie i dystrybucję ciepEa ｠ decyzja nr 
PCC/262/883/U/1/98/MM z 9 papdziernika 1998 r. 
wraz ze zmianami, 31 maja 2010 r. zostaEo wsz-
częte postępowanie administracyjne w sprawie 
zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepEa polegającej 
na przedEureniu terminu obowiązywania taryfy dla 
ciepEa. Pismem z 1 czerwca 2010 r. wniosek ten 
zostaE zmieniony na wniosek o zatwierdzenie taryfy 
dla ciepEa.

Zgodnie z art. 47 ust. 1 i 2 ustawy - Prawo energe-
tyczne, przedsiębiorstwo energetyczne posiadające 
koncesje na prowadzenie dziaEalno[ci gospodarczej 
w zakresie wytwarzania, przesyEania i dystrybucji 
oraz obrotu ciepEem ustala taryfę dla ciepEa oraz 
proponuje okres jej obowiązywania. PrzedEorona 
taryfa podlega zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu 
Regulacji Energetyki, o ile jest zgodna z zasadami i 
przepisami, o których mowa w art. 44-46 ustawy - 
Prawo energetyczne.

Natomiast w my[l art. 23 ust. 2 pkt 3 lit. a i b 
ustawy- Prawo energetyczne, do zakresu kompe-
tencji Prezesa URE nalery między innymi ustalanie 
okresu obowiązywania taryfy.

W trakcie postępowania administracyjnego, na 
podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono, 
re Przedsiębiorstwo opracowaEo taryfę zgodnie z 
zasadami okre[lonymi w art. 45 ustawy ｠ Prawo 
energetyczne oraz z przepisami rozporządzenia Mi-
nistra Gospodarki z 9 papdziernika 2006 r. w spra-
wie szczegóEowych zasad ksztaEtowania i kalkulacji 
taryf oraz rozliczeG z tytuEu zaopatrzenia w ciepEo 
(Dz.U. z 2006 r. Nr 193, poz. 1423) zwanego w 
dalszej czę[ci ｧrozporządzeniem taryfowymｦ.
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