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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. Uchwala się miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego ｧZieliniecｦ w Poznaniu, 
po stwierdzeniu jego zgodno[ci z ustaleniami Stu-
dium uwarunkowaG i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Poznania (uchwaEa Nr XXXI-
/299/V/2008 Rady Miasta Poznania z dnia 18 stycz-
nia 2008 r.), zwany dalej ｧplanemｦ.

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

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

zwany ｧrysunkiem planuｦ, opracowany w skali 
1:2000 i zatytuEowany: Miejscowy plan zagospo-
darowania przestrzennego ｧZieliniec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, zgodnie z przepisa-
mi o finansach publicznych.

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

1) budynku pomocniczym - nalery przez to rozu-
mieć garar lub budynek gospodarczy o powierzchni 

zabudowy nie większej nir 50 m2;
2) budynkach zblokowanych - nalery przez to ro-

zumieć budynki usytuowane bezpo[rednio przy gra-
nicy dwóch dziaEek i przylegające do siebie;

3) dachu stromym - nalery przez to rozumieć dach 
o symetrycznym kącie pochylenia poEaci dachowych 
od 20° do 45°;

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

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

6) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nalery przez 
to rozumieć linię okre[lającą minimalną odlegEo[ć 
od linii rozgraniczającej w jakiej dopuszcza się sytu-
owanie budynków;

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

8) powierzchni zabudowy - nalery przez to rozu-
mieć sumę powierzchni wszystkich budynków zlo-
kalizowanych na dziaEce, mierzoną po obrysie [cian 
zewnętrznych, bez schodów, ramp;

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

10) szyldach - nalery przez to rozumieć oznacze-
nia jednostek organizacyjnych oraz przedsiębior-
ców, ich siedzib lub miejsc wykonywania dziaEalno-
[ci, niebędące urządzeniem reklamowym ani tablicą 
informacyjną;

11) tablicach informacyjnych - nalery przez to ro-
zumieć elementy systemu informacji miejskiej, tury-
stycznej, przyrodniczej;

12) uciąrliwo[ci dla [rodowiska - nalery przez to 
rozumieć zjawiska fizyczne lub stany powodujące 
przekroczenie standardów jako[ci [rodowiska okre-
[lonych w przepisach odrębnych;

13) urządzeniach reklamowych - nalery przez to 
rozumieć no[nik informacji wizualnej w jakiejkol-
wiek materialnej formie wraz z elementami kon-
strukcyjnymi i zamocowaniami, niebędący szyldem, 
tablicą informacyjną;

14) zieleni otwartej - nalery przez to rozumieć zie-
leG nieurządzoną, w tym niekultywowane drzewa, 
krzewy, ro[liny okrywowe, trawy i zioEa.
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§3. 1. Dla terenów, oznaczonych na rysunku pla-
nu symbolami: 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN, 
7MN, 8MN, 9MN, 10MN, 11MN, 12MN, 13MN, 
14MN, 15MN, 16MN, 17MN, 18MN, 19MN, 
20MN, 21MN, 22MN, 23MN, 24MN, 25MN, 26MN, 
27MN, 28MN, 29MN, 30MN, 31MN, dla których 
obowiązują ustalenia niniejszego paragrafu, ustala 
się przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową jed-
norodzinną.

2. W zakresie zasad ochrony i ksztaEtowania Eadu 
przestrzennego:

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

od strony terenów kolejowych oraz terenów 34KD-
D, 12KD-L, 1KD-GP, 2KD-GP, 

d) nowych napowietrznych sieci infrastruktury 
technicznej,

e) urządzeG reklamowych;
2) dopuszcza się lokalizację:
a) ogrodzeG arurowych o wysoko[ci do 1,5 m,
b) obiektów maEej architektury,
c) szyldów o powierzchni nie większej nir 1,5 m2 - 

na elewacjach budynków i na ogrodzeniach,
d) tablic informacyjnych.
3. W zakresie zasad ochrony [rodowiska, przyro-

dy i krajobrazu kulturowego:
1) ustala się:
a) zagospodarowanie zielenią wszystkich wolnych 

od utwardzenia fragmentów terenów,
b) ochronę istniejących drzew, w szczególno[ci 

na terenie 26MN, a w przypadku konieczno[ci ich 
usunięcia - wprowadzenie nowych nasadzeG,

c) ochronę cieków wodnych,
d) gromadzenie i usuwanie odpadów, zgodnie z 

planem gospodarki odpadami dla miasta Poznania i 
przepisami odrębnymi,

e) wykorzystanie nadmiaru mas ziemnych pozy-
skanych podczas prac budowlanych w obrębie da-
nego terenu lub usuwanie ich, zgodnie z przepisami 
odrębnymi,

f) rekultywację terenu, zgodnie z przepisami od-
rębnymi, w przypadku stwierdzenia zanieczyszcze-
nia gleby lub ziemi,

g) odprowadzanie [cieków bytowych do sieci ka-
nalizacji sanitarnej,

h) zagospodarowanie wód opadowych w grani-
cach dziaEki budowlanej, zgodnie z przepisami od-
rębnymi;

2) zakazuje się:
a) lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaEywać na [rodowisko w rozumieniu przepi-
sów odrębnych oraz mogących powodować uciąrli-
wo[ci dla [rodowiska,

b) lokalizacji przydomowych oczyszczalni [cieków 
i zbiorników bezodpEywowych;

3) dopuszcza się stosowanie systemów grzew-
czych przystosowanych do spalania paliw pEyn-
nych, gazowych, odnawialnych z biomasy, zgodnie 

z przepisami odrębnymi;
4) w zakresie zasad ksztaEtowania klimatu aku-

stycznego w [rodowisku i budynkach:
a) ustala się dopuszczalny poziom haEasu w [ro-

dowisku, jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, zgodnie z przepisami odrębnymi,

b) na terenach: 5MN, 6MN, 7MN, 8MN, 12MN, 
13MN, 14MN, 20MN, 29MN, 30MN, 31MN do-
puszcza się lokalizację ekranów przeciwhaEasowych 
na styku z terenami kolejowymi i drogami 34KD-D, 
12KD-L, 1KD-GP, 

c) wymaga się stosowania zasad akustyki archi-
tektonicznej i budowlanej w budynkach mieszkal-
nych w przypadku przekroczenia standardów aku-
stycznych.

4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturo-
wego i zabytków oraz dóbr kultury wspóEczesnej nie 
podejmuje się ustaleG.

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 lokalizację budynków mieszkalnych 
zgodnie z liniami zabudowy okre[lonymi na rysunku 
planu, z zastrzereniem ust. 9 pkt 1;

2) ustala się lokalizację budynków mieszkalnych 
jako wolno stojących;

3) dopuszcza się lokalizację budynków blipnia-
czych, sytuowanych elewacją frontową równolegle 
do drogi publicznej, wyEącznie na terenach:

a) 1MN, 3MN, 4MN, 6MN, 7MN, 8MN, 9MN, 
10MN, 11MN, 14MN, 15MN, 16MN, 17MN, 18MN, 
19MN, 20MN, 21MN, 24MN,

b) 25MN, na dziaEkach budowlanych przylegają-
cych do terenu 40KD-D;

4) dopuszcza się lokalizację:
a) kondygnacji podziemnych,
b) urządzeG towarzyszących, w tym: doj[ć, dojaz-

dów, sieci infrastruktury technicznej,
c) jednego budynku pomocniczego na dziaEce bu-

dowlanej, jako wolno stojącego albo zblokowanego, 
a w przypadku gararu, takre dobudowanego do bu-
dynku mieszkalnego,

d) zabudowy w odlegEo[ci nie mniejszej nir 5 
m od drogi wewnętrznej na terenach 2MN, 5MN, 
6MN, 12MN, 13MN, 14MN, 24MN, 28MN, 29MN, 
30MN, 31MN;

5) ustala się:
a) dachy strome albo pEaskie, z zastrzereniem lit. 

b,
b) na terenie 24MN, dla zabudowy o której mowa 

w pkt 7, wyEącznie dachy strome;
6) ustala się wysoko[ć budynków:
a) mieszkalnych - 2 kondygnacje nadziemne, lecz 

nie wyrej nir 7,5 m w przypadku dachu pEaskiego i 
nie wyrej nir 9,0 m w przypadku dachu stromego, 
z uwzględnieniem pkt 7,

b) pomocniczych, nie większą nir 3,5 m w przy-
padku dachu pEaskiego i 5,0 m w przypadku dachu 
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stromego;
7) na terenie 24MN, dla budynków mieszkalnych 

zlokalizowanych na dziaEkach budowlanych przyle-
gających do terenu 12KD-L, dopuszcza się lokaliza-
cję budynków o wysoko[ci 3 kondygnacji nadziem-
nych, lecz nie wyrej nir 10,5 m;

8) ustala się powierzchnię zabudowy dziaEki bu-
dowlanej, nie większą nir:

a) 10% na terenie 26MN, 
b) 15% na terenie 2MN,
c) 25% na terenach: 1MN, 3MN, 4MN, 6MN, 

7MN, 8MN, 9MN, 10MN, 11MN, 12MN, 14MN, 
16MN, 17MN, 18MN, 19MN, 20MN, 21MN, 22MN, 
23MN, 24MN, 25MN, 27MN, 28MN, 29MN, 30MN, 
31MN,

d) 30% na terenach: 5MN, 13MN, 15MN;
9) ustala się udziaE powierzchni biologicznie czyn-

nej w zagospodarowaniu dziaEki budowlanej, nie 
mniejszy nir:

a) 70% na terenie 26MN,
b) 50% na terenie 2MN,
c) 40% na terenach: 1MN, 3MN, 4MN, 6MN, 

7MN, 8MN, 9MN, 10MN, 11MN, 12MN, 14MN, 
16MN, 17MN, 18MN, 19MN, 20MN, 21MN, 22MN, 
23MN, 24MN, 25MN, 27MN, 28MN, 29MN, 30MN, 
31MN,

d) 30% na terenach: 5MN, 13MN, 15MN;
10) ustala się powierzchnię nowo wydzielanych 

dziaEek budowlanych, z uwzględnieniem pozosta-
Eych ustaleG planu, nie mniejszą nir:

a) 700 m2 - pod zabudowę wolno stojącą, na tere-
nach: 1MN, 3MN, 21MN, 

b) 900 m2 - pod zabudowę wolno stojącą, na tere-
nach: 4MN, 5MN, 6MN, 7MN, 8MN, 9MN, 10MN, 
11MN, 13MN, 14MN, 15MN, 16MN, 17MN, 18MN, 
19MN, 20MN, 22MN, 23MN, 24MN, 25MN, 27MN, 
28MN, 29MN, 30MN, 31MN, z zastrzereniem lit. d, 
e,

c) 1500 m2 na terenach: 2MN, 12MN, 26MN, 
d) 800 m2 - pod zabudowę wolno stojącą, na te-

renie 29MN dla dziaEek budowlanych przylegających 
do terenu K, 

e) 500 m2 - pod zabudowę wolno stojącą, na tere-
nach 22MN i 23MN wyEącznie dla dziaEek budowla-
nych przylegających do terenu 43KD-Dxr i 13KD-L, 

f) 500 m2 - pod zabudowę blipniaczą na terenach: 
1MN, 3MN, 4MN, 6MN, 7MN, 8MN, 9MN, 10MN, 
11MN, 14MN, 15MN, 16MN, 17MN, 18MN, 19MN, 
20MN, 21MN, 24MN, a na terenie 25MN, dla dzia-
Eek budowlanych przylegających do terenu 40KD-D;

11) dopuszcza się wydzielanie dziaEek pod obiekty 
infrastruktury technicznej;

12) zakazuje się wydzielania dróg wewnętrznych, 
z wyjątkiem terenów: 2MN, 5MN, 6MN, 12MN, 
13MN, 14MN, 24MN, 28MN, 29MN, 30MN, 31MN 
.

7. W zakresie granic i sposobów zagospodarowa-
nia terenów lub obiektów podlegających ochronie 
na podstawie przepisów odrębnych wskazuje się, 
zgodnie z rysunkiem planu, zasięg obszaru czwar-

torzędowego zbiornika wód podziemnych ｠ Dolina 
Kopalna Wielkopolska, na którym ustala się zago-
spodarowanie zgodnie z niniejszym paragrafem.

8. W zakresie szczegóEowych zasad i warunków 
scalania i podziaEu nieruchomo[ci, nie wskazuje się 
obszarów do objęcia scalaniem i podziaEem w rozu-
mieniu przepisów odrębnych.

9. W zakresie szczególnych warunków zagospo-
darowania terenów oraz ograniczeG w ich urytko-
waniu:

1) na terenach 5MN, 6MN, 7MN, 8MN, 12MN, 
13MN, 14MN, 20MN, 29MN, 30MN, 31MN, w za-
kresie odlegEo[ci zabudowy od terenów kolejowych, 
obowiązują przepisy odrębne;

2) ustala się uwzględnienie w zagospodarowaniu 
terenów 5MN, 6MN, 7MN, 8MN, 12MN, 13MN, 
14MN, 20MN, 29MN, 30MN, 31MN wymagaG i 
ograniczeG, w przypadku lokalizowania ekranów 
przeciwhaEasowych, o których mowa w ust. 3 pkt 
4 lit. b;

3) ustala się uwzględnienie w zagospodarowa-
niu terenów wymagaG i ograniczeG wynikających z 
przebiegu istniejących i projektowanych sieci infra-
struktury technicznej.

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

1) ustala się dostęp do przylegEych dróg publicz-
nych, zgodnie z przepisami odrębnymi;

2) ustala się w granicach dziaEki budowlanej loka-
lizację co najmniej 2 stanowisk postojowych na kar-
dy budynek jednorodzinny, w tym dla samochodów 
osób niepeEnosprawnych wedEug potrzeb;

3) ustala się powiązanie dróg wewnętrznych z pu-
blicznym ukEadem drogowym, zgodnie z przepisami 
odrębnymi;

4) dopuszcza się roboty budowlane w zakresie 
sieci infrastruktury technicznej, w tym w szczegól-
no[ci sieci: wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, 
elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej, ciepEow-
niczej;

5) ustala się powiązanie sieci infrastruktury tech-
nicznej z ukEadem zewnętrznym oraz dostęp do sie-
ci, zgodnie z przepisami odrębnymi;

6) dopuszcza się:
a) na terenie 2MN lokalizację rurociągu tEocznego,
b) przebudowę linii napowietrznych na linie kablo-

we;
7) zakazuje się lokalizacji stacji bazowych telefonii 

komórkowej.
11. Nie okre[la się sposobów i terminów tymcza-

sowego zagospodarowania, urządzenia i urytkowa-
nia terenów.

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

§4. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku pla-
nu symbolami: 1MN/U, 2MN/U, 3MN/U, dla których 
obowiązują ustalenia niniejszego paragrafu, ustala 
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się przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową jed-
norodzinną lub usEugową.

2. W zakresie zasad ochrony i ksztaEtowania Eadu 
przestrzennego:

1) zakazuje się lokalizacji:
a) tymczasowych obiektów budowlanych,
b) ogrodzeG peEnych oraz betonowych,
c) napowietrznych sieci infrastruktury technicznej,
d) wolno stojących urządzeG reklamowych;
2) dopuszcza się lokalizację:
a) ogrodzeG arurowych o wysoko[ci do:
- 1,5 m na terenach 2MN/U i 3MN/U, 
- 2,0 m na terenie 1MN/U, 
b) obiektów maEej architektury,
c) szyldów o powierzchni nie większej nir 1,0 m2 - 

na elewacjach budynków i na ogrodzeniach,
d) tablic informacyjnych,
e) urządzeG reklamowych o powierzchni nie więk-

szej nir 1,5 m2 - na elewacjach budynków usEugo-
wych.

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

1) ustala się:
a) zagospodarowanie zielenią wszystkich wolnych 

od utwardzenia fragmentów terenów,
b) ochronę cieków wodnych,
c) gromadzenie i usuwanie odpadów, zgodnie z 

planem gospodarki odpadami dla miasta Poznania i 
przepisami odrębnymi,

d) wykorzystanie nadmiaru mas ziemnych pozy-
skanych podczas prac budowlanych w obrębie da-
nego terenu lub usuwanie ich, zgodnie z przepisami 
odrębnymi,

e) rekultywację terenu, zgodnie z przepisami od-
rębnymi, w przypadku stwierdzenia zanieczyszcze-
nia gleby lub ziemi,

f) odprowadzanie [cieków bytowych do sieci ka-
nalizacji sanitarnej,

g) zagospodarowanie wód opadowych w grani-
cach dziaEki budowlanej, zgodnie z przepisami od-
rębnymi;

2) zakazuje się:
a) lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaEywać na [rodowisko w rozumieniu przepi-
sów odrębnych oraz mogących powodować uciąrli-
wo[ci dla [rodowiska,

b) lokalizacji przydomowych oczyszczalni [cieków 
i zbiorników bezodpEywowych;

3) dopuszcza się stosowanie systemów grzew-
czych przystosowanych do spalania paliw pEyn-
nych, gazowych, odnawialnych z biomasy, zgodnie 
z przepisami odrębnymi;

4) w zakresie zasad ksztaEtowania klimatu aku-
stycznego w [rodowisku i budynkach:

a) ustala się dopuszczalny poziom haEasu w [ro-
dowisku jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, zgodnie z przepisami odrębnymi,

b) wymaga się stosowania zasad akustyki archi-
tektonicznej i budowlanej w budynkach mieszkal-
nych w przypadku przekroczenia standardów aku-

stycznych,
c) wymaga się ograniczenia emisji haEasu zwią-

zanego z dziaEalno[cią usEugową do poziomów do-
puszczalnych w zabudowie mieszkaniowej jednoro-
dzinnej.

4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturo-
wego i zabytków oraz dóbr kultury wspóEczesnej, 
ustala się na terenach 2MN/U i 3MN/U, w strefie 
stanowisk archeologicznych, wskazanej na rysun-
ku planu, ochronę zabytków zgodnie z przepisami 
odrębnymi.

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 lokalizację zabudowy zgodnie z linia-
mi zabudowy, okre[lonymi na rysunku planu;

2) zakazuje się lokalizacji usEug handlu o po-
wierzchni sprzedary powyrej 300 m2;

3) dopuszcza się lokalizację:
a) kondygnacji podziemnych,
b) urządzeG towarzyszących, w tym: doj[ć, dojaz-

dów, sieci infrastruktury technicznej,
c) jednego budynku pomocniczego na dziaEce bu-

dowlanej, jako wolno stojącego albo zblokowanego, 
a w przypadku gararu, takre dobudowanego do bu-
dynku mieszkalnego,

d) parkingów naziemnych oraz garary podziem-
nych;

4) ustala się dachy strome albo pEaskie;
5) ustala się wysoko[ć budynków:
a) mieszkalnych - 2 kondygnacje nadziemne, lecz 

nie wyrej nir 7,5 m w przypadku dachu pEaskiego i 
nie wyrej nir 9,0 m w przypadku dachu stromego,

b) usEugowych, nie większą nir 9,0 m,
c) pomocniczych, nie większą nir 3,5 m w przy-

padku dachu pEaskiego i 5,0 m w przypadku dachu 
stromego;

6) ustala się powierzchnię zabudowy dziaEki bu-
dowlanej, nie większą nir:

a) 25% na terenie 3MN/U, 
b) 35% na terenach 1MN/U i 2MN/U;
7) ustala się udziaE powierzchni biologicznie czyn-

nej w zagospodarowaniu dziaEki budowlanej nie 
mniejszy nir 25%;

8) ustala się powierzchnię dziaEki budowlanej po-
wstaEej w wyniku podziaEu, z uwzględnieniem pozo-
staEych ustaleG planu, nie mniejszą nir:

a) 1000 m2 na terenach 2MN/U i 3MN/U, 
b) 700 m2 na terenie 1MN/U;
9) dopuszcza się lokalizację dróg wewnętrznych.
7. W zakresie granic i sposobów zagospodarowa-

nia terenów lub obiektów podlegających ochronie 
na podstawie przepisów odrębnych wskazuje się, 
zgodnie z rysunkiem planu, zasięg obszaru czwar-
torzędowego zbiornika wód podziemnych ｠ Dolina 
Kopalna Wielkopolska, na którym ustala się zago-
spodarowanie zgodnie z niniejszym paragrafem.

8. W zakresie szczegóEowych zasad i warunków 
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scalania i podziaEu nieruchomo[ci, nie wskazuje się 
obszarów do objęcia scalaniem i podziaEem w rozu-
mieniu przepisów odrębnych.

9. W zakresie szczególnych warunków zagospo-
darowania terenów oraz ograniczeG w ich urytko-
waniu, ustala się uwzględnienie w zagospodarowa-
niu terenów wymagaG i ograniczeG wynikających z 
przebiegu istniejących i projektowanych sieci infra-
struktury technicznej.

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

1) ustala się dostęp do przylegEych dróg publicz-
nych, zgodnie z przepisami odrębnymi;

2) ustala się w granicach dziaEki budowlanej loka-
lizację stanowisk postojowych dla samochodów, w 
Eącznej liczbie nie mniejszej nir:

a) 2 stanowiska postojowe na kardy budynek jed-
norodzinny, w tym dla samochodów osób niepeEno-
sprawnych wedEug potrzeb,

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

c) 36 stanowisk postojowych na karde 100 miejsc 
w obiektach gastronomicznych, w tym 6 dla pojaz-
dów osób niepeEnosprawnych,

d) 45 stanowisk postojowych na karde 1000 m2 
powierzchni urytkowej obiektów handlowych, w 
tym 6 stanowisk postojowych dla samochodów 
osób niepeEnosprawnych,

e) 50 stanowisk postojowych na karde 100 Eórek 
w obiekcie hotelowym, w tym 3 stanowiska posto-
jowe dla samochodów osób niepeEnosprawnych,

f) 32 stanowiska postojowe na kardych 100 za-
trudnionych, w tym 2 dla pojazdów osób niepeEno-
sprawnych;

3) ustala się w granicach dziaEki budowlanej loka-
lizację stanowisk postojowych dla rowerów, w Eącz-
nej liczbie nie mniejszej nir:

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

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

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

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

e) dla pozostaEych obiektów wedEug potrzeb;
4) ustala się:
a) dla obiektów wielofunkcyjnych sumowanie licz-

by stanowisk postojowych,
b) lokalizację stanowisk przeEadunku poza stano-

wiskami postojowymi w granicach wEasnej dziaEki;
5) ustala się powiązanie dróg wewnętrznych z pu-

blicznym ukEadem drogowym, zgodnie z przepisami 
odrębnymi;

6) dopuszcza się roboty budowlane w zakresie 
sieci infrastruktury technicznej, w tym w szczegól-
no[ci sieci: wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, 
elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej, ciepEow-

niczej;
7) ustala się powiązanie sieci infrastruktury tech-

nicznej z ukEadem zewnętrznym oraz dostęp do sie-
ci, zgodnie z przepisami odrębnymi;

8) dopuszcza się:
a) na terenie 2MN/U lokalizację wolno stojącej ma-

Eogabarytowej stacji transformatorowej lub wbudo-
wanej w budynek, zgodnie z przepisami odrębnymi,

b) w przypadku zlokalizowania wolno stojącej ma-
Eogabarytowej stacji transformatorowej, wydziele-
nie dziaEki budowlanej o powierzchni nie mniejszej 
nir 50 m2, 

c) przebudowę elektroenergetycznych linii napo-
wietrznych na linie kablowe;

9) zakazuje się lokalizacji stacji bazowych telefonii 
komórkowej.

11. Nie okre[la się sposobów i terminów tymcza-
sowego zagospodarowania, urządzenia 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 pla-
nu symbolami: 1U, 2U, 3U i 4U, dla których obo-
wiązują ustalenia niniejszego paragrafu, ustala się 
przeznaczenie:

1) pod zabudowę usEugową na terenach: 1U, 3U 
i 4U;

2) pod zabudowę usEug sakralnych na terenie 2U .
2. W zakresie zasad ochrony i ksztaEtowania Eadu 

przestrzennego:
1) zakazuje się lokalizacji:
a) tymczasowych obiektów budowlanych,
b) ogrodzeG peEnych oraz betonowych,
c) nowych napowietrznych sieci infrastruktury 

technicznej,
d) wolno stojących urządzeG reklamowych;
2) dopuszcza się lokalizację:
a) ogrodzeG arurowych o wysoko[ci do 1,5 m,
b) obiektów maEej architektury,
c) szyldów o powierzchni nie większej nir 1,0 m2 

- na elewacjach budynków,
d) tablic informacyjnych,
e) urządzeG reklamowych o powierzchni nie więk-

szej nir 1,5 m2 - na elewacjach budynków.
3. W zakresie zasad ochrony [rodowiska, przyro-

dy i krajobrazu kulturowego:
1) ustala się:
a) zagospodarowanie zielenią wszystkich wolnych 

od utwardzenia fragmentów terenów,
b) gromadzenie i usuwanie odpadów, zgodnie z 

planem gospodarki odpadami dla miasta Poznania i 
przepisami odrębnymi,

c) wykorzystanie nadmiaru mas ziemnych pozy-
skanych podczas prac budowlanych w obrębie da-
nego terenu lub usuwanie ich, zgodnie z przepisami 
odrębnymi,

d) rekultywację terenu, zgodnie z przepisami od-
rębnymi, w przypadku stwierdzenia zanieczyszcze-
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nia gleby lub ziemi,
e) odprowadzanie [cieków bytowych do sieci ka-

nalizacji sanitarnej,
f) zagospodarowanie wód opadowych w grani-

cach dziaEki budowlanej, zgodnie z przepisami od-
rębnymi, z dopuszczeniem odprowadzenia wód opa-
dowych do kanalizacji deszczowej;

2) zakazuje się:
a) lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaEywać na [rodowisko w rozumieniu przepi-
sów odrębnych oraz mogących powodować uciąrli-
wo[ci dla [rodowiska, z wyjątkiem dopuszczonych 
pozostaEymi ustaleniami planu,

b) lokalizacji przydomowych oczyszczalni [cieków 
i zbiorników bezodpEywowych;

3) dopuszcza się stosowanie systemów grzew-
czych przystosowanych do spalania paliw pEyn-
nych, gazowych, odnawialnych z biomasy, zgodnie 
z przepisami odrębnymi;

4) w zakresie zasad ksztaEtowania klimatu aku-
stycznego w [rodowisku i budynkach:

a) wymaga się ograniczenia emisji haEasu związa-
nego z dziaEalno[cią usEugową, w tym związaną z 
funkcjonowaniem obiektu sakralnego na terenie 2U 
do poziomów dopuszczalnych w zabudowie miesz-
kaniowej jednorodzinnej, na granicy z terenami o ta-
kim urytkowaniu,

b) dopuszcza się stosowanie zasad akustyki archi-
tektonicznej i budowlanej w budynkach wymagają-
cych komfortu akustycznego.

4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturo-
wego i zabytków oraz dóbr kultury wspóEczesnej, 
ustala się na terenie 4U w strefie stanowisk arche-
ologicznych, wskazanej na rysunku planu, ochronę 
zabytków zgodnie z przepisami odrębnymi.

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 lokalizację zabudowy zgodnie z linia-
mi zabudowy okre[lonymi na rysunku planu;

2) ustala się lokalizację budynków jako wolno sto-
jących;

3) zakazuje się lokalizacji usEug handlu o po-
wierzchni sprzedary powyrej 300 m2;

4) zakazuje się na terenie 1U lokalizacji obiektów 
zamieszkania zbiorowego;

5) dopuszcza się na terenie 2U lokalizację wy-
Eącznie budynków związanych z funkcjonowaniem 
obiektu sakralnego;

6) dopuszcza się lokalizację:
a) kondygnacji podziemnych,
b) urządzeG towarzyszących, w tym: doj[ć, dojaz-

dów, sieci infrastruktury technicznej,
c) parkingów naziemnych;
7) ustala się dachy strome albo pEaskie;
8) ustala się wysoko[ć budynków:
a) na terenach 1U i 4U, nie większą nir 9,0 m,
b) na terenie 2U, nie większą nir 20,0 m dla obiek-

tu sakralnego lub dzwonnicy oraz nie większą nir 
9,0 m dla pozostaEych budynków,

c) na terenie 3U, nie większą nir 13,0 m;
9) ustala się powierzchnię zabudowy dziaEki bu-

dowlanej, nie większą nir:
a) 35% na terenie 1U, 
b) 25% na terenie 2U, 
c) 30% na terenach 3U i 4U;
10) ustala się udziaE powierzchni biologicznie 

czynnej w zagospodarowaniu dziaEki budowlanej, 
nie mniejszy nir 25%;

11) ustala się powierzchnię dziaEki budowlanej po-
wstaEej w wyniku podziaEu, z uwzględnieniem po-
zostaEych ustaleG planu, nie mniejszą nir 1000 m2;

12) dopuszcza się lokalizację dróg wewnętrznych.
7. W zakresie granic i sposobów zagospodarowa-

nia terenów lub obiektów podlegających ochronie 
na podstawie przepisów odrębnych wskazuje się, 
zgodnie z rysunkiem planu, zasięg obszaru czwar-
torzędowego zbiornika wód podziemnych ｠ Dolina 
Kopalna Wielkopolska, na którym ustala się zago-
spodarowanie zgodnie z niniejszym paragrafem.

8. W zakresie szczegóEowych zasad i warunków 
scalania i podziaEu nieruchomo[ci, nie wskazuje się 
obszarów do objęcia scalaniem i podziaEem w rozu-
mieniu przepisów odrębnych.

9. W zakresie szczególnych warunków zagospo-
darowania terenów oraz ograniczeG w ich urytko-
waniu, ustala się uwzględnienie w zagospodarowa-
niu terenów wymagaG i ograniczeG wynikających z 
przebiegu istniejących i projektowanych sieci infra-
struktury technicznej.

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

1) ustala się dostęp do przylegEych dróg publicz-
nych, zgodnie z przepisami odrębnymi;

2) ustala się w granicach dziaEki budowlanej loka-
lizację stanowisk postojowych dla samochodów w 
Eącznej liczbie nie mniejszej nir:

a) 30 stanowisk postojowych na karde 1000 m2 
powierzchni urytkowej biur i urzędów, w tym 3 sta-
nowiska postojowe dla samochodów osób niepeE-
nosprawnych,

b) 36 stanowisk postojowych na karde 100 miejsc 
w obiektach gastronomicznych, w tym 6 stanowisk 
postojowych dla samochodów osób niepeEnospraw-
nych,

c) 45 stanowisk postojowych na karde 1000 m2 
powierzchni urytkowej obiektów handlowych, w 
tym 6 stanowisk postojowych dla samochodów 
osób niepeEnosprawnych,

d) 20 stanowisk postojowych na karde 100 miejsc 
dla miejsc zgromadzeG, w tym 4 stanowiska posto-
jowe dla samochodów osób niepeEnosprawnych,

e) 50 stanowisk postojowych na karde 100 Eórek 
w obiekcie hotelowym, w tym 3 stanowiska posto-
jowe dla samochodów osób niepeEnosprawnych,

f) 32 stanowiska postojowe na kardych 100 za-
trudnionych, w tym 2 stanowiska postojowe dla sa-
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mochodów osób niepeEnosprawnych;
3) ustala się w granicach dziaEki budowlanej loka-

lizację stanowisk postojowych dla rowerów, w Eącz-
nej liczbie nie mniejszej nir:

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

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

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

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

e) dla pozostaEych obiektów wedEug potrzeb;
4) ustala się:
a) dla obiektów wielofunkcyjnych sumowanie licz-

by stanowisk postojowych,
b) lokalizację stanowisk przeEadunku poza stano-

wiskami postojowymi w granicach wEasnej dziaEki;
5) ustala się powiązanie dróg wewnętrznych z pu-

blicznym ukEadem drogowym, zgodnie z przepisami 
odrębnymi;

6) dopuszcza się roboty budowlane w zakresie 
sieci infrastruktury technicznej, w tym w szczegól-
no[ci sieci: wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, 
elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej, ciepEow-
niczej;

7) ustala się:
a) powiązanie sieci infrastruktury technicznej z 

ukEadem zewnętrznym oraz dostęp do sieci, zgodnie 
z przepisami odrębnymi,

b) zakaz lokalizacji stacji bazowych telefonii ko-
mórkowej, z wyjątkiem terenu 2U, na którym do-
puszcza się lokalizację stacji bazowej telefonii ko-
mórkowej wbudowanej w wierę ko[cioEa;

8) dopuszcza się:
a) na terenach 1U i 4U lokalizację wolno stojącej 

maEogabarytowej stacji transformatorowej lub wbu-
dowanej w budynek o innym przeznaczeniu, zgod-
nie z przepisami odrębnymi,

b) w przypadku zlokalizowania wolno stojącej ma-
Eogabarytowej stacji transformatorowej, wydziele-
nie dziaEki budowlanej o powierzchni nie mniejszej 
nir 50 m2, 

c) przebudowę elektroenergetycznych linii napo-
wietrznych na linie kablowe.

11. Nie okre[la się sposobów i terminów tymcza-
sowego zagospodarowania, urządzenia 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 planu 
symbolem U/MW, dla którego obowiązują ustalenia 
niniejszego paragrafu, ustala się przeznaczenie pod 
zabudowę usEugową lub zabudowę mieszkaniową 
wielorodzinną, z zastrzereniem ust. 6 pkt 3 lit. a.

2. W zakresie zasad ochrony i ksztaEtowania Eadu 
przestrzennego:

1) zakazuje się lokalizacji:

a) tymczasowych obiektów budowlanych,
b) ogrodzeG peEnych oraz betonowych,
c) napowietrznych sieci infrastruktury technicznej,
d) wolno stojących urządzeG reklamowych;
2) dopuszcza się lokalizację:
a) ogrodzeG arurowych o wysoko[ci do 1,5 m,
b) obiektów maEej architektury,
c) szyldów o powierzchni nie większej nir 1,0 m2 - 

na elewacjach budynków i na ogrodzeniach,
d) tablic informacyjnych,
e) urządzeG reklamowych o powierzchni nie więk-

szej nir 1,5 m2 - na elewacjach budynków usEugo-
wych.

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

1) ustala się:
a) zagospodarowanie zielenią wszystkich wolnych 

od utwardzenia fragmentów terenów,
b) gromadzenie i usuwanie odpadów, zgodnie z 

planem gospodarki odpadami dla miasta Poznania i 
przepisami odrębnymi,

c) wykorzystanie nadmiaru mas ziemnych pozy-
skanych podczas prac budowlanych w obrębie da-
nego terenu lub usuwanie ich, zgodnie z przepisami 
odrębnymi,

d) rekultywację terenu, zgodnie z przepisami od-
rębnymi, w przypadku stwierdzenia zanieczyszcze-
nia gleby lub ziemi,

e) odprowadzanie [cieków bytowych do sieci ka-
nalizacji sanitarnej,

f) zagospodarowanie wód opadowych w grani-
cach dziaEki budowlanej, zgodnie z przepisami od-
rębnymi, z dopuszczeniem odprowadzenia wód opa-
dowych do kanalizacji deszczowej;

2) zakazuje się:
a) lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaEywać na [rodowisko w rozumieniu przepi-
sów odrębnych oraz mogących powodować uciąrli-
wo[ci dla [rodowiska, z wyjątkiem dopuszczonych 
pozostaEymi ustaleniami planu,

b) lokalizacji przydomowych oczyszczalni [cieków 
i zbiorników bezodpEywowych;

3) dopuszcza się stosowanie systemów grzew-
czych przystosowanych do spalania paliw pEyn-
nych, gazowych, odnawialnych z biomasy, zgodnie 
z przepisami odrębnymi;

4) w zakresie zasad ksztaEtowania klimatu aku-
stycznego w [rodowisku i budynkach:

a) ustala się dopuszczalny poziom haEasu w [ro-
dowisku jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej, zgodnie z przepisami odrębnymi,

b) dopuszcza się stosowanie zasad akustyki ar-
chitektonicznej i budowlanej w budynkach mieszkal-
nych i zamieszkania zbiorowego,

c) wymaga się ograniczenia emisji haEasu zwią-
zanego z dziaEalno[cią usEugową, do poziomów do-
puszczalnych w zabudowie mieszkaniowej wieloro-
dzinnej.

4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kultu-
rowego i zabytków oraz dóbr kultury wspóEczesnej 
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ustala się:
1) w strefie stanowisk archeologicznych, wskaza-

nej na rysunku planu, ochronę zabytków zgodnie z 
przepisami odrębnymi;

2) obszar ochrony konserwatorskiej, jako formę 
ochrony zabytków, zgodnie z rysunkiem planu;

3) rewitalizację zabudowaG dawnego mEyna po-
przez:

a) zachowanie jego dotychczasowej bryEy, formy 
dachu oraz kompozycji elewacji,

b) adaptację na funkcję usEugową lub mieszkanio-
wą wielorodzinną, jako tzw. lofty;

4) dla wszystkich nowo powstaEych budynków 
obowiązek zastosowania rozwiązaG nawiązujących 
do architektury dawnego mEyna, poprzez odpowied-
ni dobór materiaEów budowlanych, kolorystykę ele-
wacji, formę dachów oraz zastosowanie detali ar-
chitektonicznych;

5) zakaz tynkowania elewacji budynków.
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 lokalizację zabudowy zgodnie z linia-
mi zabudowy, okre[lonymi na rysunku planu, z za-
strzereniem ust. 9;

2) zakazuje się lokalizacji:
a) wolno stojących obiektów handlowych,
b) usEug handlu o powierzchni sprzedary powyrej 

300 m2;
2) dopuszcza się lokalizację:
a) funkcji mieszkaniowej wielorodzinnej wyEącznie 

w budynku dawnego mEyna, jako tzw. lofty,
b) kondygnacji podziemnych,
c) urządzeG towarzyszących, w tym: doj[ć, dojaz-

dów, sieci infrastruktury technicznej,
d) parkingów naziemnych;
4) ustala się dachy pEaskie;
5) ustala się wysoko[ć budynków:
a) dawnego mEyna, zgodnie ze stanem istnieją-

cym,
b) pozostaEych, nie większą nir 13 m;
6) ustala się powierzchnię zabudowy dziaEki bu-

dowlanej, nie większą nir 35%;
7) ustala się udziaE powierzchni biologicznie czyn-

nej w zagospodarowaniu dziaEki budowlanej, nie 
mniejszy nir 25%;

8) dopuszcza się lokalizację dróg wewnętrznych.
7. W zakresie granic i sposobów zagospodarowa-

nia terenów lub obiektów podlegających ochronie 
na podstawie przepisów odrębnych wskazuje się, 
zgodnie z rysunkiem planu, zasięg obszaru czwar-
torzędowego zbiornika wód podziemnych ｠ Dolina 
Kopalna Wielkopolska, na którym ustala się zago-
spodarowanie zgodnie z niniejszym paragrafem.

8. W zakresie szczegóEowych zasad i warunków 
scalania i podziaEu nieruchomo[ci, nie wskazuje się 
obszarów do objęcia scalaniem i podziaEem w rozu-
mieniu przepisów odrębnych.

9. W zakresie szczególnych warunków zagospoda-
rowania terenów oraz ograniczeG w ich urytkowa-
niu, ustala się uwzględnienie w zagospodarowaniu 
ograniczeG wynikających z czasowych wylewów 
rzeki Cybiny, zgodnie z przepisami odrębnymi.

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

1) ustala się dostęp do przylegEych dróg publicz-
nych, zgodnie z przepisami odrębnymi;

2) ustala się w granicach dziaEki budowlanej loka-
lizację stanowisk postojowych dla samochodów w 
Eącznej liczbie, nie mniejszej nir:

a) 1,5 stanowiska postojowego na karde miesz-
kanie w budynku wielorodzinnym, w tym 1 stano-
wisko postojowe dla samochodów osób niepeEno-
sprawnych na karde 30 mieszkaG,

b) 30 stanowisk postojowych na karde 1000 m2 
powierzchni urytkowej biur i urzędów, w tym 3 sta-
nowiska postojowe dla samochodów osób niepeE-
nosprawnych,

c) 36 stanowisk postojowych na karde 100 miejsc 
w obiektach gastronomicznych, w tym 6 stanowisk 
postojowych dla samochodów osób niepeEnospraw-
nych,

d) 45 stanowisk postojowych na karde 1000 m2 
powierzchni urytkowej obiektów handlowych, w 
tym 6 stanowisk postojowych dla samochodów 
osób niepeEnosprawnych,

e) 50 stanowisk postojowych na karde 100 Eórek 
w obiekcie hotelowym, w tym 3 stanowiska posto-
jowe dla samochodów osób niepeEnosprawnych,

f) 32 stanowiska postojowe na kardych 100 za-
trudnionych, w tym 2 stanowiska postojowe dla sa-
mochodów osób niepeEnosprawnych;

3) ustala się w granicach dziaEki budowlanej loka-
lizację stanowisk postojowych dla rowerów, w Eącz-
nej liczbie nie mniejszej nir:

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

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

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

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

e) dla pozostaEych obiektów wedEug potrzeb;
4) ustala się:
a) dla obiektów wielofunkcyjnych sumowanie licz-

by stanowisk postojowych,
b) lokalizację stanowisk przeEadunku poza stano-

wiskami postojowymi w granicach wEasnej dziaEki;
5) ustala się powiązanie dróg wewnętrznych z pu-

blicznym ukEadem drogowym, zgodnie z przepisami 
odrębnymi;

6) dopuszcza się roboty budowlane w zakresie 
sieci infrastruktury technicznej, w tym w szczegól-
no[ci sieci: wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, 
elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej, ciepEow-
niczej;
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7) ustala się:
a) powiązanie sieci infrastruktury technicznej z 

ukEadem zewnętrznym oraz dostęp do sieci, zgodnie 
z przepisami odrębnymi,

b) zakaz lokalizacji wolno stojących stacji telefonii 
komórkowej, z dopuszczeniem lokalizacji stacji na 
budynku dawnego mEyna, przy czym jej wysoko[ć 
nie more przekroczyć 1/3 wysoko[ci budynku;

8) dopuszcza się lokalizację stacji transformato-
rowej wolno stojącej lub wbudowanej w budynek, 
zgodnie z przepisami odrębnymi;

9) w przypadku zlokalizowania wolno stojącej ma-
Eogabarytowej stacji transformatorowej, dopuszcza 
się wydzielenie dziaEki budowlanej o powierzchni nie 
mniejszej nir 50 m2.

11. Nie okre[la się sposobów i terminów tymcza-
sowego zagospodarowania, urządzenia 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 pla-
nu symbolami: 1ZL, 2ZL, 3ZL, 4ZL, 5ZL, 6ZL, 7ZL, 
8ZL, 9ZL, ZC, 1ZO, 2ZO, 3ZO, 4ZO, 5ZO, 6ZO, 
7ZO, 8ZO, 9ZO, 10ZO, 11ZO, ZO/ZL, 1WS, 2WS, 
dla których obowiązują ustalenia niniejszego para-
grafu, ustala się przeznaczenie:

1) tereny lasów, oznaczone symbolami: 1ZL, 2ZL, 
3ZL, 4ZL, 5ZL, 6ZL, 7ZL, 8ZL, 9ZL;

2) teren cmentarza, oznaczony symbolem ZC;
3) tereny zieleni otwartej, oznaczone symbolami: 

1ZO, 2ZO, 3ZO, 4ZO, 5ZO, 6ZO, 7ZO, 8ZO, 9ZO, 
10ZO, 11ZO;

4) teren zieleni otwartej z dopuszczeniem zale-
sieG, oznaczony symbolem ZO/ZL;

5) tereny wód powierzchniowych rzeki Cybina, 
oznaczone symbolami 1WS i 2WS .

2. W zakresie zasad ochrony i ksztaEtowania Eadu 
przestrzennego:

1) zakazuje się lokalizacji:
a) budynków, z wyjątkiem dopuszczonych ustale-

niami planu,
b) tymczasowych obiektów budowlanych, z wy-

jątkiem związanych z obsEugą imprez sportowych 
na terenie 1ZO oraz z sezonowym handlem na te-
renie ZC, 

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

d) parkingów naziemnych, z wyjątkiem terenu 
ZC i czę[ci terenu 2ZO poEoronej poza obszarem 
chronionego krajobrazu ｧDoliny Cybiny w Poznaniuｦ 
oraz parkingów le[nych na terenach lasów,

e) ogrodzeG peEnych lub betonowych;
2) dopuszcza się lokalizację:
a) obiektów maEej architektury,
b) tablic informacyjnych,
c) sieci infrastruktury technicznej,
d) ogrodzeG arurowych wyEącznie w miejscach 

wskazanych w planie,
e) ekranów przeciwhaEasowych na styku z tere-

nami kolejowymi na terenach 7ZO, 8ZO, 10ZO oraz 
2ZL.

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

1) ustala się:
a) na obszarze chronionego krajobrazu ｧDolina Cy-

biny w Poznaniuｦ, wskazanym na rysunku planu, 
sposób urytkowania zgodnie z przepisami odrębny-
mi,

b) ochronę walorów przyrodniczych i krajobrazo-
wych doliny rzeki Cybiny,

c) ochronę naturalnych zbiorowisk ro[linno[ci Eą-
kowo-wodnej i siedlisk faunistycznych,

d) utrzymanie rzeki Cybiny w naturalnym korycie, 
z dopuszczeniem realizacji przepustu dla przeprowa-
dzenia drogi, zgodnie z ust. 10 pkt 2 - na terenie 
2WS, z uwzględnieniem lit. c oraz przepisów od-
rębnych,

e) ochronę cieku Zielinka,
f) ochronę walorów krajobrazowych lasów, Eąk, 

polan [ródle[nych, zieleni naturalnej,
g) utrzymanie wEa[ciwego stanu ochrony siedlisk 

przyrodniczych, zgodnie z przepisami odrębnymi,
h) zachowanie powszechnego dostępu do wód 

powierzchniowych, zgodnie z przepisami odrębny-
mi,

i) rekultywację terenu, zgodnie z przepisami od-
rębnymi, w przypadku stwierdzenia zanieczyszcze-
nia gleby lub ziemi,

j) gromadzenie i usuwanie odpadów, zgodnie z 
planem gospodarki odpadami dla miasta Poznania i 
przepisami odrębnymi,

k) lokalizację urządzeG podczyszczających wody 
opadowe na terenach: 1ZO, 5ZL, 7ZL;

2) dopuszcza się lokalizację zbiorników wodnych 
i zbiorników retencyjnych dla wód opadowych na 
terenach: 2ZO, 3ZO, 4ZO, 5ZO, 6ZO;

3) w zakresie zasad ksztaEtowania klimatu aku-
stycznego w [rodowisku, nie podejmuje się ustaleG.

4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kultu-
rowego i zabytków oraz dóbr kultury wspóEczesnej 
ustala się na terenach 1WS, 2ZO, 3ZO, 4ZO, 5ZO, 
6ZO, w strefie stanowisk archeologicznych, wska-
zanej na rysunku planu, ochronę zabytków zgodnie 
z przepisami odrębnymi.

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

1) ustala się zapewnienie ciągEo[ci i ogólnego do-
stępu do duktów le[nych, [cierek pieszych i rowe-
rowych;

2) ustala się lokalizację [cierki rowerowej, zgodnie 
z rysunkiem planu, z dopuszczeniem przeniesienia 
lokalizacji [cierki z terenów komunikacji czę[ciowo 
lub w caEo[ci na tereny 4ZO i 5ZO lub rezygnację z 
lokalizacji w przypadku realizacji [cierki poza grani-
cami planu;

3) zakazuje się lokalizacji szyldów oraz urządzeG 
reklamowych.
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6. W zakresie parametrów i wskapników zagospo-
darowania terenu:

1) na terenach 1ZL, 2ZL, 3ZL, 4ZL, 5ZL, 6ZL, 
7ZL, 8ZL, 9ZL :

a) ustala się prowadzenie gospodarki le[nej, zgod-
nie z planem urządzenia lasu,

b) zakazuje się lokalizacji ogrodzeG innych nir wy-
nikające z prowadzenia gospodarki le[nej, z wyjąt-
kiem terenu 9ZL, dla którego dopuszcza się lokali-
zację ogrodzeG arurowych o wysoko[ci do 1,5 m,

c) dopuszcza się lokalizację dróg wewnętrznych 
związanych z obsEugą terenów le[nych, tras kon-
nych, [cierek pieszych i rowerowych,

d) dopuszcza się lokalizację urządzeG turystycz-
nych;

2) dopuszcza się na terenach 5ZL i 7ZL zachowa-
nie istniejących budynków mieszkalnych oraz pro-
wadzenie robót budowlanych wyEącznie z zakresu 
remontu i rozbiórki;

3) dopuszcza się na terenie 9ZL, na dziaEce nr 
28/2, ark. 13, obręb GEówieniec, zachowanie ist-
niejącego budynku mieszkalnego oraz prowadzenie 
robót budowlanych, przy czym ustala się:

a) powierzchnię zabudowy nie większą nir 5% po-
wierzchni dziaEki,

b) wysoko[ć budynku ｠ do 2 kondygnacji, lecz nie 
wyrej nir 9 m,

c) dachy strome albo pEaskie;
4) zakazuje się na terenie 9ZL podziaEu dziaEek 

gruntu;
5) na terenach: 1ZO, 2ZO, 3ZO, 4ZO, 5ZO, 6ZO, 

7ZO, 8ZO, 9ZO, 10ZO, 11ZO :
a) zakazuje się lokalizacji ogrodzeG, z wyjątkiem 

ogrodzenia na terenie 1ZO dla zabezpieczenia placu 
zabaw oraz na terenie 2ZO dla parkingu naziemne-
go,

b) ustala się udziaE powierzchni biologicznie czyn-
nej nie mniejszy nir 70% powierzchni terenu na te-
renie 1ZO oraz nie mniejszy nir 80% na pozostaEych 
terenach,

c) dopuszcza się lokalizację placu zabaw i boisk 
sportowych o nawierzchni przepuszczającej wody 
opadowe na terenie 1ZO, 

d) dopuszcza się lokalizację [cierek pieszych i ro-
werowych;

6) na terenie ZC ustala się lokalizację:
a) wyEącznie budynków i budowli związanych z 

funkcjonowaniem cmentarza, zgodnie z przepisami 
odrębnymi,

b) ogrodzenia arurowego o wysoko[ci do 2,0 m;
7) na terenie ZO/ZL:
a) dopuszcza się zalesienie na podstawie planu za-

lesienia, zgodnie z przepisami odrębnymi,
b) zakazuje się lokalizacji ogrodzeG innych nir wy-

nikające z prowadzenia gospodarki le[nej,
c) dopuszcza się lokalizację [cierek pieszych i ro-

werowych, urządzeG turystycznych, w przypadku 
zalesienia terenu.

7. W zakresie granic i sposobów zagospodarowa-
nia terenów lub obiektów podlegających ochronie 

na podstawie przepisów odrębnych wskazuje się, 
zgodnie z rysunkiem planu:

1) granicę obszaru chronionego krajobrazu ｧDolina 
Cybiny w Poznaniuｦ, na którym ustala się zagospo-
darowanie zgodnie z niniejszym paragrafem i przepi-
sami odrębnymi;

2) zasięg obszaru czwartorzędowego zbiornika 
wód podziemnych ｠ Dolina Kopalna Wielkopolska, 
na którym ustala się zagospodarowanie zgodnie z 
niniejszym paragrafem.

8. W zakresie szczegóEowych zasad i warunków 
scalania i podziaEu nieruchomo[ci, nie wskazuje się 
obszarów do objęcia scalaniem i podziaEem w rozu-
mieniu przepisów odrębnych.

9. W zakresie szczególnych warunków zagospo-
darowania terenów oraz ograniczenia w ich urytko-
waniu ustala się:

1) na terenie 2ZO uwzględnienie w zagospodaro-
waniu ograniczeG wynikających z czasowych wyle-
wów rzeki Cybiny, zgodnie z przepisami odrębnymi;

2) uwzględnienie w zagospodarowaniu terenów 
wymagaG i ograniczeG wynikających z przebiegu 
istniejących i projektowanych sieci infrastruktury 
technicznej.

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

1) ustala się dostęp do przylegEych dróg publicz-
nych, zgodnie z przepisami odrębnymi;

2) ustala się dla terenu 2WS lokalizację drogo-
wych obiektów inrynierskich dla przeprowadzenia 
drogi o następujących parametrach:

a) przekrój dwujezdniowy, karda jezdnia po trzy 
pasy ruchu,

b) jednostronny chodnik po póEnocno-wschodniej 
stronie drogi;

3) dopuszcza się roboty budowlane w zakresie 
sieci infrastruktury technicznej, w tym w szczegól-
no[ci sieci: wodociągowej, kanalizacyjnej, elektro-
energetycznej, telekomunikacyjnej, ciepEowniczej;

4) ustala się powiązanie sieci infrastruktury tech-
nicznej z ukEadem zewnętrznym oraz zapewnienie 
dostępu do sieci zgodnie z przepisami odrębnymi;

5) ustala się lokalizację ciepEociągu na terenach 
2ZO i 3ZO;

6) ustala się zachowanie istniejącej magistrali wo-
dociągowej na terenie 2WS;

7) ustala się zakaz lokalizacji stacji bazowych te-
lefonii komórkowej, z wyjątkiem terenu ZO/ZL, na 
którym dopuszcza się stację wolno stojącą, zgodnie 
z przepisami odrębnymi;

8) dopuszcza się zachowanie napowietrznej sieci 
elektroenergetycznej.

11. Nie okre[la się sposobów i terminów tymcza-
sowego zagospodarowania, urządzenia i urytkowa-
nia terenów.

12. Okre[la się stawkę sEurącą naliczeniu opEaty 
z tytuEu wzrostu warto[ci nieruchomo[ci w wyso-
ko[ci 30%.
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§8. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolami: 1KD-GP, 2KD-GP, 3KD-L, 4KD-L, 5KD-
L, 6KD-L, 7KD-L, 8KD-L, 9KD-L, 10KD-L, 11KD-L, 
12KD-L, 13KD-L, 35KD-L, 14KD-D, 15KD-D, 16KD-
D, 17KD-D, 18KD-D, 19KD-D, 20KD-D, 21KD-
D, 22KD-D, 23KD-D, 24KD-D, 25KD-D, 26KD-D, 
27KD-D, 28KD-D, 29KD-D, 30KD-D, 31KD-D, 
32KD-D, 33KD-D, 34KD-D, 36KD-D, 37KD-D, 
38KD-D, 39KD-D, 40KD-D, 41KD-D, 42KD-D, 
43KD-Dxr, 44KD-Dxr, KDW, dla których obowiązu-
ją ustalenia niniejszego paragrafu, ustala się prze-
znaczenie:

1) KD-GP ｠ pod drogi publiczne klasy gEównej ru-
chu przyspieszonego;

2) KD-L ｠ pod drogi publiczne klasy lokalnej;
3) KD-D, KD-Dxr ｠ pod drogi publiczne klasy do-

jazdowej;
4) KDW ｠ pod drogę wewnętrzną.
2. W zakresie zasad ochrony i ksztaEtowania Eadu 

przestrzennego:
1) zakazuje się lokalizacji:
a) budynków oraz tymczasowych obiektów bu-

dowlanych,
b) urządzeG reklamowych, z wyjątkiem umieszcza-

nych w wiatach przystanków komunikacji miejskiej,
c) ogrodzeG innych nir związane z funkcjonowa-

niem ukEadu drogowego,
d) napowietrznych sieci infrastruktury technicznej,
e) ramp, schodów i pochylni obsEugujących obiek-

ty zlokalizowane poza terenem drogi, z wyjątkiem 
terenu 44KD-Dxr, gdzie dopuszcza się lokalizację 
pochylni lub schodów w przypadku realizacji bezko-
lizyjnego poEączenia dla ruchu pieszego i rowerowe-
go z ulicą GEówieniec;

2) dopuszcza się lokalizację:
a) wiat przystankowych komunikacji zbiorowej 

oraz kiosków ulicznych wbudowanych w wiaty,
b) tablic informacyjnych,
c) ekranów przeciwhaEasowych,
d) drogowych obiektów inrynierskich.
3. W zakresie zasad ochrony [rodowiska, przyro-

dy i krajobrazu kulturowego ustala się:
1) na obszarze chronionego krajobrazu ｧDolina 

Cybiny w Poznaniuｦ, okre[lonym na rysunku planu, 
sposób urytkowania, zgodnie z przepisami odręb-
nymi,

2) ochronę istniejących drzew, a w przypadku 
konieczno[ci ich usunięcia wprowadzenie nowych 
nasadzeG,

3) dopuszczenie nowych nasadzeG w pasie drogo-
wym, pod warunkiem, re nie koliduje to z parame-
trami drogi i infrastrukturą techniczną;

4) zagospodarowanie zielenią wszystkich wolnych 
od utwardzenia fragmentów terenów;

5) gromadzenie i usuwanie odpadów, zgodnie z 
planem gospodarki odpadami dla miasta Poznania i 
przepisami odrębnymi;

6) wykorzystanie nadmiaru mas ziemnych pozy-
skanych podczas prac budowlanych w obrębie da-
nego terenu lub usuwanie ich, zgodnie z przepisami 

odrębnymi;
7) rekultywację terenu, zgodnie z przepisami od-

rębnymi, w przypadku stwierdzenia zanieczyszcze-
nia gleby lub ziemi;

8) odprowadzenie wód opadowych:
a) z terenów 1KD-GP, 2KD-GP, 5KD-L, 6KD-L, 

8KD-L, 10KD-L, 11KD-L, 12KD-L, 13KD-L, 35KD-
L, 14KD-D, 15KD-D, 16KD-D, 18KD-D, 19KD-D, 
20KD-D, 21KD-D, 22KD-D, 23KD-D, 24KD-D, 
25KD-D, 26KD-D, 27KD-D, 28KD-D, 29KD-D, 
30KD-D, 32KD-D, 33KD-D, 34KD-D, 36KD-D, 
37KD-D, 38KD-D, 39KD-D, 40KD-D, 42KD-D, 
44KD-Dxr wyEącznie do kanalizacji deszczowej,

b) z terenów 31KD-D, 41KD-D, 43KD-Dxr, KDW 
do kanalizacji deszczowej lub poprzez nawierzchnię 
umorliwiającą infiltrację wód opadowych do gruntu,

c) z terenów 3KD-L, 4KD-L, 7KD-L, 9KD-L, 17KD-
D poprzez urządzenia do powierzchniowego odwod-
nienia pasa drogowego.

4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kultu-
rowego i zabytków oraz dóbr kultury wspóEczesnej 
ustala się w strefie stanowisk archeologicznych, 
wskazanej na rysunku planu, ochronę zabytków 
zgodnie z przepisami odrębnymi.

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

1) ustala się zachowanie spójnego rozwiąza-
nia elementów wyposarenia drogi, takich jak: na-
wierzchnie, latarnie itp.;

2) dopuszcza się lokalizację obiektów maEej archi-
tektury i pomników.

6. W zakresie parametrów i wskapników ksztaEto-
wania zabudowy oraz zagospodarowania terenu nie 
podejmuje się ustaleG.

7. W zakresie granic i sposobów zagospodarowa-
nia terenów lub obiektów podlegających ochronie 
na podstawie przepisów odrębnych wskazuje się, 
zgodnie z rysunkiem planu:

1) granicę obszaru chronionego krajobrazu ｧDolina 
Cybiny w Poznaniuｦ, na którym ustala się zagospo-
darowanie zgodnie z niniejszym paragrafem i przepi-
sami odrębnymi;

2) zasięg obszaru czwartorzędowego zbiornika 
wód podziemnych ｠ Dolina Kopalna Wielkopolska, 
na którym ustala się zagospodarowanie zgodnie z 
niniejszym paragrafem.

8. W zakresie szczegóEowych zasad i warunków 
scalania i podziaEu nieruchomo[ci, nie wskazuje się 
obszarów do objęcia scalaniem i podziaEem w rozu-
mieniu przepisów odrębnych.

9. W zakresie szczególnych warunków zagospo-
darowania terenów oraz ograniczenia w ich urytko-
waniu, ustala się:

1) dla terenów 1KD-GP, 2KD-GP, 44KD-Dxr zakaz 
lokalizacji nowych zjazdów;

2) dla terenów 3KD-L, 4KD-L, 5KD-L, 6KD-L, 7KD-
L, 8KD-L, 9KD-L, 10KD-L, 11KD-L, 12KD-L, 13KD-
L, 35KD-L, 14KD-D, 15KD-D, 16KD-D, 17KD-D, 
18KD-D, 19KD-D, 20KD-D, 21KD-D, 22KD-D, 
23KD-D, 24KD-D, 25KD-D, 26KD-D, 27KD-D, 
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28KD-D, 29KD-D, 30KD-D, 31KD-D, 32KD-D, 
33KD-D, 34KD-D, 36KD-D, 37KD-D, 38KD-D, 
39KD-D, 40KD-D, 41KD-D, 42KD-D, 43KD-Dxr, 
KDW dopuszczenie lokalizacji zjazdów na warun-
kach okre[lonych przez przepisy odrębne.

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

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

2) dla terenów 1KD-GP, 2KD-GP :
a) przekrój dwujezdniowy, karda jezdnia po trzy 

pasy ruchu,
b) dodatkowe pasy ruchu w strefie oddziaEywania 

skrzyrowania z terenem 10KD-L, 
c) jednostronny chodnik po póEnocno-wschodniej 

stronie drogi, z dopuszczeniem odstępstw zgodnie 
z lit. e, f,

d) zakaz lokalizacji stanowisk postojowych,
e) dla terenu 2KD-GP wydzieloną dwukierunkową 

[cierkę rowerową, zgodnie z rysunkiem planu, z do-
puszczeniem zmiany na [cierkę pieszo-rowerową,

f) dla terenu 1KD-GP dopuszczenie lokalizacji pie-
szo-jezdni powiązanej z terenem drogi 34KD-D dla 
obsEugi przylegEej zabudowy,

g) na terenie 1KD-GP, po póEnocno-wschodniej 
stronie, lokalizację ekranów przeciwhaEasowych 
sEurących ochronie terenów sąsiednich, z dopusz-
czeniem lokalizacji ekranów po stronie poEudniowej,

h) dopuszczenie na terenie 2KD-GP, po stronie 
póEnocno-wschodniej oraz poEudniowej, lokalizacji 
ekranów przeciwhaEasowych sEurących ochronie te-
renów sąsiednich,

i) dla terenu 1KD-GP lokalizację drogowych obiek-
tów inrynierskich dla bezkolizyjnego przeprowadze-
nia linii kolejowej, zgodnie z rysunkiem planu;

3) dla terenów 3KD-L, 4KD-L, 9KD-L:
a) przekrój jednojezdniowy z dwoma pasami ru-

chu,
b) [cierkę pieszo-rowerową,
c) dla terenów 3KD-L, 4KD-L zakaz lokalizacji sta-

nowisk postojowych,
d) dopuszczenie lokalizacji przystanków komuni-

kacji zbiorowej,
e) dopuszczenie zastosowania w przekroju dróg 

elementów uspokojenia ruchu, z zastrzereniem, re 
nie mogą one wykluczyć dostępu autobusów;

4) dla terenu 5KD-L:
a) przekrój jednojezdniowy z dwoma pasami ru-

chu,
b) dwustronne chodniki,
c) zakaz lokalizacji stanowisk postojowych,
d) dopuszczenie lokalizacji przystanków komuni-

kacji zbiorowej;
5) dla terenów 6KD-L, 7KD-L:
a) przekrój jednojezdniowy z dwoma pasami ru-

chu, z zastrzereniem lit. b,
b) w przypadku jednokierunkowej organizacji ru-

chu, dopuszczenie wykorzystania drugiego pasa ru-
chu dla obsEugi komunikacji autobusowej w rejonie 

przystanków,
c) dwustronne chodniki, z dopuszczeniem rezy-

gnacji z chodnika po stronie terenu 1MN/U, 
d) dopuszczenie lokalizacji przystanków komuni-

kacji zbiorowej;
6) dla terenu 8KD-L:
a) przekrój jednojezdniowy z dwoma pasami ru-

chu,
b) chodnik po stronie terenów zabudowy,
c) dopuszczenie zastosowania w przekroju drogi 

elementów uspokojenia ruchu, z zastrzereniem, re 
nie mogą one wykluczyć dostępu autobusów;

7) dla terenów 10KD-L, 13KD-L:
a) przekrój jednojezdniowy z dwoma pasami ru-

chu,
b) co najmniej jednostronny chodnik,
c) na odcinku pomiędzy terenami 2KD-GP i 35KD-

L - wydzieloną dwukierunkową [cierkę rowerową, 
zgodnie z rysunkiem planu, z dopuszczeniem w 
miejscach ograniczeG terenowych zmiany na [cier-
kę pieszo-rowerową,

d) na odcinku pomiędzy terenami 35KD-L i 30KD-
D - wydzieloną dwukierunkową [cierkę rowerową, 
z dopuszczeniem przeniesienia lokalizacji czę[ciowo 
lub w caEo[ci na tereny 4ZO i 5ZO lub rezygnację z 
lokalizacji w przypadku realizacji [cierki poza grani-
cami planu,

e) dopuszczenie zastosowania w przekroju drogi 
elementów uspokojenia ruchu, z zastrzereniem, re 
nie mogą one wykluczyć dostępu autobusów,

f) dopuszczenie lokalizacji przystanków komunika-
cji zbiorowej;

8) dla terenów 11KD-L, 12KD-L, 35KD-L:
a) przekrój jednojezdniowy z dwoma pasami ru-

chu,
b) dwustronne chodniki, z dopuszczeniem rezy-

gnacji z chodnika po stronie terenów niezabudowa-
nych,

c) dopuszczenie zastosowania w przekroju drogi 
elementów uspokojenia ruchu, z zastrzereniem, re 
nie mogą one wykluczyć dostępu autobusów,

d) dla terenu 12KD-L na styku z obszarem kole-
jowym dopuszczenie lokalizacji urządzeG sEurących 
ochronie terenów przylegEych do terenów komuni-
kacji, w tym przegród przeciwhaEasowych;

9) dla terenów 18KD-D, 20KD-D, 41KD-D:
a) przekrój jednojezdniowy z dwoma pasami ru-

chu,
b) chodniki po stronie terenów zabudowy;
10) dla terenów 14KD-D, 28KD-D, 36KD-D:
a) przekrój jednojezdniowy z dwoma pasami,
b) dwustronne chodniki;
11) dla terenów 15KD-D, 17KD-D:
a) przekrój jednojezdniowy z dwoma pasami ru-

chu, z zastrzereniem lit. c,
b) chodniki po stronie terenów zabudowy, z za-

strzereniem lit. c,
c) dopuszczenie w miejscach ograniczeG tereno-

wych zmiany przekroju na pieszo-jezdnię pod wa-
runkiem zastosowania elementów uspokojenia ru-
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chu;
12) dla terenów 16KD-D, 19KD-D, 21KD-D, 22KD-

D, 23KD-D, 24KD-D, 25KD-D, 26KD-D, 27KD-
D, 29KD-D, 30KD-D, 31KD-D, 33KD-D, 37KD-D, 
38KD-D, 39KD-D, 40KD-D, 42KD-D:

a) przekrój jednojezdniowy z co najmniej jednym 
pasem ruchu, z zastrzereniem lit. c,

b) co najmniej jednostronny chodnik, z zastrzere-
niem lit. c,

c) dopuszczenie zmiany przekroju na pieszo-jezd-
nię,

d) dopuszczenie lokalizacji stanowisk postojo-
wych,

e) dopuszczenie zastosowania w przekroju drogi 
elementów uspokojenia ruchu;

13) dla terenów 32KD-D, 34KD-D:
a) przekrój jednojezdniowy z dwoma pasami ru-

chu, z zastrzereniem lit. c,
b) chodniki po stronie terenów zabudowy, z za-

strzereniem lit. c,
c) dopuszczenie w miejscach ograniczeG tereno-

wych zmiany przekroju na pieszo-jezdnię pod wa-
runkiem zastosowania elementów uspokojenia ru-
chu,

d) dla terenu 34KD-D dopuszczenie lokalizacji 
urządzeG sEurących ochronie terenów przylegEych 
do terenów komunikacji, w tym przegród przeciw-
haEasowych;

14) dla terenów 43KD-Dxr, 44KD-Dxr:
a) [cierkę pieszo-rowerową o szeroko[ci nie 

mniejszej nir 3 m,
b) zakaz lokalizacji stanowisk postojowych;
15) dla terenu KDW pieszo-jezdnię;
16) parametry ukEadu komunikacyjnego zgodnie 

z klasyfikacją i przepisami odrębnymi - w zakresie 
niedefiniowanym planem;

17) dopuszczenie lokalizacji dodatkowych, innych 
nir ustalone planem, elementów ukEadu komunika-
cyjnego;

18) wymóg przystosowania dróg na terenach: 
1KD-GP, 2KD-GP, 3KD-L, 4KD-L, 5KD-L, 6KD-L, 
7KD-L, 8KD-L, 9KD-L, 10KD-L, 11KD-L, 12KD-L, 
13KD-L, 35KD-L do prowadzenia komunikacji auto-
busowej poprzez zabezpieczenie odpowiednich pa-
rametrów jezdni na szlaku i skrzyrowaniach;

19) zachowanie ciągEo[ci powiązaG elementów 
pasa drogowego, w szczególno[ci jezdni, [cierek 
rowerowych, chodników w granicach obszaru pla-
nu oraz z zewnętrznym ukEadem komunikacyjnym, 
zgodnie z przepisami odrębnymi;

20) dopuszczenie robót budowlanych w zakresie 
sieci infrastruktury technicznej, w tym w szczegól-
no[ci sieci: wodociągowej, kanalizacyjnej, elektro-
energetycznej, gazowej, ciepEowniczej;

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

22) zachowanie istniejącej magistrali wodociągo-
wej na terenie 1KD-GP i 2KD-GP;

23) likwidację sEupowej stacji transformatorowej 

kolidującej z przebudową ulicy 15KD-D;
24) zakaz lokalizacji stacji bazowych telefonii ko-

mórkowej.
11. Nie okre[la się sposobów i terminów tymcza-

sowego zagospodarowania, urządzenia i urytkowa-
nia terenów.

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

§9. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolami: 1E, 2E, G, C, W, K, dla których obo-
wiązują ustalenia niniejszego paragrafu, ustala się 
przeznaczenie pod infrastrukturę techniczną:

1) elektroenergetyki, na terenach oznaczonych 
symbolami 1E i 2E;

2) gazownictwa, na terenie oznaczonym symbo-
lem G;

3) ciepEownictwa, na terenie oznaczonym symbo-
lem C;

4) wodociągów, na terenie oznaczonym symbo-
lem W;

5) kanalizacji, na terenie oznaczonym symbolem 
K.

2. W zakresie zasad ochrony i ksztaEtowania Eadu 
przestrzennego:

1) zakazuje się lokalizacji:
a) ogrodzeG peEnych oraz betonowych,
b) napowietrznych sieci infrastruktury technicznej,
c) urządzeG reklamowych;
2) dopuszcza się lokalizację:
a) tablic informacyjnych i szyldów,
b) ogrodzeG arurowych,
c) parkingów naziemnych,
d) dróg wewnętrznych.
3. W zakresie zasad ochrony [rodowiska, przyro-

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

skanych podczas prac budowlanych w obrębie da-
nego terenu lub usuwanie ich, zgodnie z przepisami 
odrębnymi;

2) rekultywację terenu, zgodnie z przepisami od-
rębnymi, w przypadku stwierdzenia zanieczyszcze-
nia gleby lub ziemi;

3) zagospodarowanie wód opadowych zgodnie z 
przepisami odrębnymi, z dopuszczeniem odprowa-
dzenia do sieci kanalizacyjnej.

4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturo-
wego i zabytków oraz dóbr kultury wspóEczesnej, 
ustala się w strefie stanowisk archeologicznych, 
wskazanej na rysunku planu, ochronę zabytków 
zgodnie z przepisami odrębnymi.

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 lokalizację:
a) na terenie 1E wolno stojącej maEogabarytowej 

stacji transformatorowej,
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b) na terenie 2E wolno stojącej stacji transforma-
torowej,

c) na terenie G gazowej stacji redukcyjno-pomia-
rowej 2-go stopnia,

d) na terenie C ciepEociągu,
e) na terenie W przepompowni wody,
f) na terenie K kanaEu sanitarnego;
2) dopuszcza się:
a) lokalizację urządzeG towarzyszących, w tym: 

doj[ć, dojazdów,
b) zagospodarowanie zielenią.
7. W zakresie granic i sposobów zagospodarowa-

nia terenów lub obiektów podlegających ochronie 
na podstawie przepisów odrębnych wskazuje się, 
zgodnie z rysunkiem planu, zasięg obszaru czwar-
torzędowego zbiornika wód podziemnych ｠ Dolina 
Kopalna Wielkopolska, na którym ustala się zago-
spodarowanie zgodnie z niniejszym paragrafem.

8. W zakresie szczegóEowych zasad i warunków 
scalania i podziaEu nieruchomo[ci, nie wskazuje się 
obszarów do objęcia scaleniem i podziaEem w rozu-
mieniu przepisów odrębnych.

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:

1) ustala się dostęp do przylegEych dróg publicz-
nych, zgodnie z przepisami odrębnymi;

2) dopuszcza się roboty budowlane w zakresie 
sieci infrastruktury technicznej, w tym w szczegól-
no[ci sieci: wodociągowej, kanalizacyjnej, elektro-
energetycznej, gazowej, ciepEowniczej;

3) ustala się powiązanie sieci infrastruktury tech-
nicznej z ukEadem zewnętrznym oraz zapewnienie 
dostępu do sieci zgodnie z przepisami odrębnymi.

11. Nie okre[la się sposobów i terminów tymcza-
sowego zagospodarowania, urządzenia i urytkowa-
nia terenów.

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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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. ZgEaszający uwagi: osoba fizyczna
uwaga dotyczy zmiany przeznaczenia terenu przy 

ul. Sarniej z 8ZO na ZO/ZL
rozstrzygnięcie: uwaga nieuwzględniona
uzasadnienie: ze względu na fakt uwzględnienia 

uwagi dla dziaEki nr 26, ark. 13, obr. GEówieniec, 
poEoronej w projekcie planu na terenie 8ZO, dla któ-
rej w sierpniu 2009 roku wydano decyzję o pozwo-
leniu na zabudowę i przeznaczenia jej pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną zostaE przerwany ciąg 
zieleni na wnioskowanym obszarze oraz ze względu 
na uksztaEtowanie reszty terenu 8ZO (jar), postano-
wiono utrzymać pozostaEą czę[ć terenu jako zieleG 
otwartą 8ZO.

§2. ZgEaszający uwagi: osoba fizyczna
1. uwaga dotyczy uwzględnienia konieczno[ci 

budowy ekranu akustycznego wzdEur linii kolejo-
wej, na wysoko[ci domów mieszkalnych wzdEur ul. 
Zwiętowidzkiej - teren 29MN, 30MN 

rozstrzygnięcie: uwaga nieuwzględniona 
uzasadnienie: konieczno[ć realizacji ekranów prze-

ciwhaEasowych, jak równier zastosowania innych 
dziaEaG i rozwiązaG przeciwhaEasowych, skutecznie 
ograniczających ponadnormatywny haEas kolejowy 
w [rodowisku ｠ do granic terenu kolejowego, jest 
obowiązkiem zarządzającego inwestycją powodują-
cą przekroczenia. Ekrany przeciwhaEasowe powinny 
być zrealizowane w granicach terenu kolejowego, do 
którego zarządzający linią kolejową ma tytuE praw-
ny. Teren kolejowy jest terenem zamkniętym (na 
mocy decyzji nr 62 Ministra Infrastruktury z dnia 26 
wrze[nia 2005 roku ｧw sprawie ustalenia terenów 
przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów 
zamkniętychｦ; Dziennik Urzędowy Ministerstwa In-
frastruktury nr 11 z 2005 roku, poz. 72). Organem 
wEa[ciwym w sprawach przedsięwzięć i zdarzeG 
na terenach zamkniętych jest Regionalny dyrektor 
ochrony [rodowiska (na podstawie art. 378 ustawy 
ｧPrawo ochrony [rodowiskaｦ). Z uwagi na szczu-

pEo[ć pasa terenu kolejowego, w projekcie planu 
(zapisy w tek[cie projektu uchwaEy) dopuszczono 
morliwo[ć zrealizowania ekranów (lub ich czę[ci) 
poza granicami terenu kolejowego, w celu zapew-
nienia morliwo[ci zrealizowania ciągEych ekranów 
przeciwhaEasowych - dla uzyskania wymaganej sku-
teczno[ci tEumienia haEasu kolejowego.

2. uwaga dotyczy zmiany przeznaczenia terenu 
13MN na ZO ｠ teren zieleni otwartej

rozstrzygnięcie: uwaga nieuwzględniona
uzasadnienie: na obszarze osiedla Zieliniec, na 

dziaEkach znajdujących się w sąsiedztwie terenów 
kolejowych występują przekroczenia norm aku-
stycznych. Obowiązkiem zarządzającego inwesty-
cją powodującą przekroczenia haEasu jest jego re-
dukcja do poziomów dopuszczalnych. Istnieje wiele 
morliwo[ci redukcji haEasu ｠ realizacja ekranów 
akustycznych, wymiana torowiska, zmiana tabo-
ru itp. Poniewar ww. dziaEania koncentrować się 
będą na caEej dEugo[ci linii kolejowej przebiegającej 
w sąsiedztwie ZieliGca, nie ma potrzeby fragmenta-
rycznego przeznaczania terenów pod funkcję zieleni 
otwartej. Dodatkowo nalery zauwaryć, ir uksztaE-
towanie i parametry terenu 13MN predysponują 
go do przeznaczenia pod zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną. W projekcie planu ustala się dopusz-
czalny poziom haEasu w [rodowisku jak dla zabudo-
wy mieszkaniowej jednorodzinnej, oraz wymaga się 
stosowania zasad akustyki architektonicznej i bu-
dowlanej w budynkach mieszkalnych, w przypadku 
przekroczenia standardów akustycznych.

3. uwaga dotyczy przeprowadzenia ekspertyzy 
biegEego z zakresu akustyki (przekroczenia pozio-
mów haEasu wzdEur linii PoznaG Franowo-Kobylnica) 
i j.w. - konieczno[ci uwzględnienia ekranu akustycz-
nego wzdEur linii kolejowej na wysoko[ci domów 
mieszkalnych - teren 29MN, 30MN 

rozstrzygnięcie: uwaga nieuwzględniona
uzasadnienie: jednym z czEonków zespoEu pro-

jektowego jest biegEy z zakresu akustyki i podczas 
sporządzania projektu planu dokonaE on wszelkich 
niezbędnych analiz, które wykazaEy przekroczenia 
dopuszczalnych poziomów haEasu i w związku z po-
wyrszym w projekcie planu znalazEy się stosowne 
zapisy dopuszczające lokalizację ekranów akustycz-
nych. Ekrany przeciwhaEasowe powinny być zreali-
zowane w granicach terenu kolejowego, do którego 
zarządzający linią kolejową ma tytuE prawny. Teren 
kolejowy jest terenem zamkniętym, a w planie miej-
scowym zgodnie z art. 4, ust. 3 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

ZaEącznik Nr 2
do uchwaEy Nr LXXIII/1013/V/2010

Rady Miasta Poznania
z dnia 8 czerwca 2010 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY MIASTA POZNANIA O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO 
PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ｧZIELINIECｦ W POZNA-

NIU W I i II WYDOqENIU



Poz. 3184
Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 168 ｠ 18243 ｠

przestrzennym ustala się tylko granice tych tere-
nów.

§3. ZgEaszający uwagi: osoba fizyczna
uwaga dotyczy zwiększenia powierzchni zabudo-

wy dla budynku pomocniczego z 50 m2 na 75 m2
rozstrzygnięcie: uwaga nieuwzględniona 
uzasadnienie: przy 25% powierzchni zabudowy, 

na dziaEkach o minimalnej powierzchni 800 m2 i o 
niezdefiniowanej ilo[ci budynków ograniczonej je-
dynie procentem zabudowy oraz dla zachowania 
Eadu przestrzennego na terenie caEego osiedla Zieli-
niec, budynki pomocnicze nie powinny być większe 
nir 50 m2. Budynek pomocniczy o ww. wielko[ci 
umorliwia parkowanie dwóch samochodów oso-
bowych, co speEnia wymóg normatywu parkingo-
wego dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
Dodatkowe miejsca postojowe morna zapewnić w 
gararu wbudowanym w budynek mieszkalny.

§4. ZgEaszający uwagi: osoba fizyczna
1. uwaga dotyczy zachowania 25% zabudowy na 

terenie 15MN (Par. 3, p. 6, pp 7-d) 
rozstrzygnięcie: uwaga nieuwzględniona
uzasadnienie: zabudowa zlokalizowana na dziaE-

kach wchodzących w obręb terenu 15MN miejsca-
mi zajmuje 30% powierzchni zabudowy, stąd pro-
jekt planu sankcjonuje istniejący procent zabudowy.

2. uwaga dotyczy braku informacji numerycznej o 
poEoreniu linii zabudowy w stosunku do linii rozgra-
niczających, graficzna forma sugeruje, ir linie prze-
biegają blirej ulicy nir dotychczas.

rozstrzygnięcie: uwaga nieuwzględniona
uzasadnienie: z uwagi na rórnorodno[ć lokalizo-

wania budynków na terenie osiedla Zieliniec posta-
nowiono wyznaczyć nieprzekraczalną linię zabu-
dowy, która swoim zasięgiem obejmuje wszystkie 
budynki w danym terenie.

3. uwaga dotyczy wprowadzenia zapisu o ko-
nieczno[ci uzgodnienia stacji (trafo) z autorem pro-
jektu budynku (Par. 4, p. 10, pp. 7 ｠ b)

rozstrzygnięcie: uwaga nieuwzględniona
uzasadnienie: uwaga wykracza poza zakres spo-

rządzania planu miejscowego.

§5. ZgEaszający uwagi: osoba fizyczna
uwaga dotyczy zmiany przeznaczenia terenu le-

[nego Ls na niele[ny ｠ zabudowa mieszkaniowa lub 
siedliskowa z morliwo[cią zabudowy

rozstrzygnięcie: uwaga nieuwzględniona 
uzasadnienie: wnioskowane o zmianę przeznacze-

nia dziaEki stanowią fragment lasu poEączonego z 
większym kompleksem le[nym lasu komunalnego i 
wyznaczają istotną granicę dla terenów zabudowy 
mieszkaniowej. Wnioskowane dziaEki poro[nięte są 
drzewostanem brzozowym w wieku 50 lat. Drze-
wostan jest w dobrej kondycji i na tych siedliskach 
gwarantowany jest jeszcze jego wieloletni rozwój. 
Drzewostan poEorony jest na skarpie i osEania funk-
cjonujące boisko sportowe, zlokalizowane na Eące 

przy cieku Zielinka. Wycięcie większej ilo[ci drzew 
poEoronych przy brzegu wysokiej skarpy mogEoby 
doprowadzić do erozji gleby i osunięcia ww. skarpy.

§6. ZgEaszający uwagi: osoba fizyczna
uwaga dotyczy poszerzenia sEowniczka pojęć tj. 

§2 o termin: urządzenia turystyczne
rozstrzygnięcie: uwaga nieuwzględniona
uzasadnienie: termin urządzenie turystyczne zde-

finiowany zostaE w ustawie o ochronie gruntów rol-
nych i le[nych (art. 4 ustawy z dnia 3 lutego1995 
z pópn. zm. Dz.U. Nr 121, poz 1266 z 2004 roku).

§7. ZgEaszający uwagi: osoba fizyczna
1. uwaga dotyczy wprowadzenia zapisu umorli-

wiającego realizację funkcji mieszkaniowych na te-
renach oznaczonych symbolami 9ZO, 8ZL, 9ZL oraz 
8ZO.

rozstrzygnięcie: uwaga nieuwzględniona 
uzasadnienie: tereny 8ZL, 9ZL, 8ZO i 9ZO to te-

reny stanowiące zwarty pas zieleni pomiędzy za-
budową w póEnocnej i poEudniowej czę[ci osiedla 
Zieliniec, mający poEączenie z kompleksami le[nymi 
znajdującymi się po zachodniej i wschodniej stro-
nie ZieliGca. Tereny te poro[nięte są drzewostanem 
gEównie brzozowym, a czę[ć z nich to grunty le[ne 
posiadające plan urządzenia lasu. Ich walor krajo-
brazowo｠estetyczny zalery równier od uksztaEto-
wania terenu - poEorenia na skarpie. Jedynie czę[ci 
terenu 8ZO, w wyniku wydania decyzji w sierpniu 
2009 roku o pozwoleniu na zabudowę, zostanie 
przeksztaEcony na teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej.

2. uwaga dotyczy wprowadzenia zapisów umor-
liwiających realizację funkcji usEugowych lub miesz-
kaniowo-usEugowych. na terenie zieleni oznaczo-
nym symbolem 3ZO oraz o przemodelowanie ukEadu 
komunikacyjnego i rozwarenie morliwo[ci likwida-
cji dróg dojazdowych 36KD-D orz 38KD-D w celu 
zwiększenia powierzchni póE inwestycyjnych na 
gruntach miejskich.

rozstrzygnięcie: uwaga nieuwzględniona w czę[ci
uzasadnienie: na terenie 3ZO nie ma morliwo[ci 

wprowadzenia funkcji mieszkaniowej jednorodzin-
nej, gdyr byEoby to niezgodne z obowiązującym 
Studium uwarunkowaG i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego miasta Poznania (uchwaEa Nr 
XXXI/299/V/2008 Rady Miasta Poznania z dnia 18 
stycznia 2008 r.). 

W celu zwiększenia powierzchni pól inwestycyj-
nych powiększono w projekcie planu teren U do gra-
nicy z gminą Swarządz. Jednak w celu zachowania 
ciągEo[ci ekologicznej w poEudniowej czę[ci terenu 
3ZO zachowano funkcję zieleni otwartej nieurzą-
dzonej. Teren 3ZO stanowi korytarz Eączący Obszar 
Chronionego Krajobrazu Doliny Cybiny z terenami 
zieleni w gminie Swarzędz. W projekcie skrócono 
równier przebieg drogi. 

3. uwaga dotyczy zmiany funkcji terenu ozna-
czonego symbolem ZO/ZL i przeznaczenia go pod 
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realizację funkcji mieszkaniowych rozstrzygnięcie: 
uwaga nieuwzględniona

uzasadnienie: teren ZO/ZL jest wyEączony z za-
budowy ze względu na uksztaEtowanie terenu oraz 
ochronę przebiegającego cieku Zielinka.

4. uwaga dotyczy likwidacji [cierki pieszo-rowe-
rowej 43KD-Dxr

rozstrzygnięcie: uwaga nieuwzględniona
uzasadnienie: droga 43KD-Dxr jest [cierką pie-

szo-rowerową z dopuszczeniem lokalizacji zjazdów 
na warunkach okre[lonych przez przepisy odrębne. 
Obecnie z tej drogi odbywa się dojazd do dziaEki 
znajdującej się w kwartale oznaczonym symbolem 
22MN oraz przewiduje się dojazd do dziaEki poEoro-
nej w terenie 23MN.

§8. ZgEaszający uwagi: osoba fizyczna
1. uwaga dotyczy pomocy przy odwieszeniu po-

stępowania o wydanie decyzji o warunkach zabu-
dowy

rozstrzygnięcie: uwaga nieuwzględniona 
uzasadnienie: uwaga wykracza poza zakres spo-

rządzania planu miejscowego.
2. uwaga dotyczy zmniejszenia powierzchni mini-

malnej dziaEki przeznaczonej pod zabudowę jednoro-
dzinną wolno stojącą do 500 m2

rozstrzygnięcie: uwaga nieuwzględniona
uzasadnienie: w kwartale zabudowy, w którym 

znajduje się wnioskowana nieruchomo[ć zabudowa 
mieszkaniowa wolno stojąca lokalizowana jest na 
dziaEkach o powierzchni okoEo 1000 m2. Dopusz-
czenie zabudowy wolno stojącej na dziaEkach o 
powierzchni 500 m2 spowodowaEoby, ir nierucho-
mo[ć miaEaby trudne parametry zabudowy (szero-
ko[ć frontu, odlegEo[ci od granicy z dziaEkami są-
siednimi itp.). Zapisy projektu planu umorliwiają 
podziaE dziaEki budowlanej na dziaEki o powierzchni 
zabudowy nie mniejszej nir 500 m2 dla zabudowy 
mieszkaniowej blipniaczej o korzystniejszych para-
metrach zabudowy.

§9. ZgEaszający uwagi: osoba fizyczna
1. uwaga dotyczy zwiększenia maksymalnego 

procentu zabudowy dziaEek do 30%
rozstrzygnięcie: uwaga nieuwzględniona 
uzasadnienie: w wyniku podziaEu wnioskowanej 

nieruchomo[ci mogą powstać dziaEki w wielko[ci 
nie mniejszej nir 500 m2. Na tak maEych dziaEkach, 

ze względów na zachowanie Eadu przestrzennego, 
powierzchnia zabudowy nie powinna przekraczać 
25%.

2. uwaga dotyczy dopuszczenia drugiej linii zabu-
dowy przy ul. Zieliniec ze względu na jej faktyczne 
powstanie wskutek podziaEu nieruchomo[ci przy ul. 
Zieliniec 34 i 36

rozstrzygnięcie: uwaga nieuwzględniona
uzasadnienie: ustalono powierzchnię dziaEek bu-

dowlanych powstaEych w wyniku podziaEu nie mniej-
szą nir 500 m2 dla nieruchomo[ci przylegających do 
dróg 43KD-Dxr i 13KD-L, a nie dopuszczono drugiej 
linii zabudowy w caEych kwartaEach 22MN i 23MN. 
Wynika to z faktu, ir zabudowa, która powstaEaby 
w drugiej linii nie miaEaby bezpo[redniego dostępu 
do drogi publicznej.

§10. ZgEaszający uwagi: osoba fizyczna
1. uwaga dotyczy morliwo[ci lokalizacji ogrodze-

nia peEnego lub arurowego o wysoko[ci do 2 me-
trów na terenie 1MN/U

rozstrzygnięcie: uwaga nieuwzględniona w czę[ci 
dotyczącej ogrodzenia peEnego

uzasadnienie: teren 1MN/U otoczony jest ulicami, 
przy których znajdują się przystanki autobusowe, 
stąd ze względów funkcjonalno｠przestrzennych, 
morliwo[ć lokalizacji ogrodzenia peEnego byEaby 
niewskazana. W skrajnej sytuacji teren otoczony 
wysokim, peEnym ogrodzeniem mógEby stanowić 
barierę przestrzenną. Natomiast w planie pojawiE się 
zapis o morliwo[ci lokalizacji ogrodzeG arurowych o 
wysoko[ci do 2 m.

2 uwaga dotyczy zmiany zapisu §8 ust. 10 pkt 5 
lit c dotyczącego terenów 6KD-L i 7KD-L na zapis 
o następującej tre[ci:ｦdwustronne chodniki z wyEą-
czeniem chodnika po stronie 1MN/Uｦ

rozstrzygnięcie: uwaga nieuwzględniona 
uzasadnienie: w planie zapisano morliwo[ć re-

zygnacji z lokalizacji chodnika po stronie terenu 
1MN/U. Taki zapis nie zmusza do jego lokalizacji, 
ale nie wyklucza morliwo[ci wybudowania chodni-
ka, je[li na terenie pojawią się funkcje usEugowe, do 
których będzie trzeba zapewnić doj[cie.



Poz. 3184
Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 168 ｠ 18245 ｠

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 kanalizacyjnej, energetycznej, gazociągowej 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-
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. 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 cywilnoprawnym lub w 
formie partnerstwa publiczno-prywatnego ｠ ｧPPPｦ, 
a takre wEa[cicieli nieruchomo[ci.

ZaEącznik Nr 3
do uchwaEy Nr LXXIII/1013/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 ｧZIELINIECｦ W POZNANIU, INWESTYCJI Z 
ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEqĄ DO ZADAF WDASNYCH GMINY, ORAZ 

ZASADNOZCI ICH FINANSOWANIA


