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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie 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, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz.
717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006
r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327,
Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz.
1111 i Nr 223, poz. 1458) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41,
Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087,
z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127,
poz. 880 oraz z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227,
Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413) Rada Miasta Poznania
uchwala, co nastêpuje:

§1. 1. Po stwierdzeniu zgodno�ci ze �Studium uwarunko-
wañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
Poznania� � uchwa³a Nr XXXI/299/V/08 Rady Miasta Poznania
z dnia 18 stycznia 2008 roku, uchwala siê miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego terenu �Naramowice - ul.
Karpia� w Poznaniu, zwany dalej planem.

2. Granicê obszaru objêtego planem miejscowym okre-
�la rysunek planu.

3. Integralnymi czê�ciami uchwa³y s¹:

1) rysunek planu, zatytu³owany Miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego terenu �Naramowice � ul. Kar-
pia� w Poznaniu, opracowany w skali 1: 2000, stanowi¹cy
za³¹cznik Nr 1;

2) rozstrzygniêcie Rady Miasta Poznania o sposobie rozpa-
trzenia uwag wniesionych do projektu planu, stanowi¹ce
za³¹cznik Nr 2;

3) rozstrzygniêcie Rady Miasta Poznania o sposobie realiza-
cji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, które nale¿¹ do zadañ w³asnych gminy, oraz
o zasadach ich finansowania, stanowi¹ce za³¹cznik Nr 3.

§2. Ilekroæ w uchwale jest mowa o:

1) akcencie architektonicznym � nale¿y przez to rozumieæ
obiekt ma³ej architektury, np. kapliczkê, fontannê, rze�bê,
pomnik, b¹d� wyró¿niaj¹c¹ siê czê�æ budynku, tak¹ jak:
attyka, portal, portyk, ryzalit, tympanon, wykusz;

2) dachu stromym � nale¿y przez to rozumieæ dach dwuspa-
dowy lub wielospadowy o symetrycznym k¹cie spadku
po³aci dachowych, mieszcz¹cym siê w przedziale od 30o

do 45o;
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UCHWA£A Nr LII/692/V/2009 RADY MIASTA POZNANIA

z dnia 7 kwietnia 2009 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obszaru �Naramowice - ul. Karpia� w Poznaniu

3) detalach wystroju architektonicznego � nale¿y przez to
rozumieæ czê�æ budynku, tak¹ jak: otwory okienne i drzwio-
we, balkony, gzymsy wieñcz¹ce i gzymsy miêdzy parte-
rem a pierwsz¹ kondygnacj¹, attyki, portale, portyki, ryza-
lity, tympanony, wykusze;

4) dominancie � nale¿y przez to rozumieæ czê�æ budynku
wyró¿niaj¹c¹ siê wysoko�ci¹;

5) dzia³ce budowlanej � nale¿y przez to rozumieæ dzia³kê
budowlan¹, w rozumieniu ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

6) nieprzekraczalnej linii zabudowy � nale¿y przez to rozu-
mieæ liniê wyznaczaj¹c¹ minimaln¹ odleg³o�æ elewacji
budynku od linii rozgraniczaj¹cej terenu;

7) obowi¹zuj¹cej linii zabudowy � nale¿y przez to rozumieæ
liniê, na której nakazuje siê usytuowanie frontowej elewa-
cji budynku;

8) ogrodzeniu pe³nym � nale¿y przez to rozumieæ ogrodze-
nie, w którym udzia³ powierzchni pe³nej wynosi powy¿ej
40%;

9) parkingu w zieleni � nale¿y przez to rozumieæ parking, na
którym ka¿de 5 stanowisk postojowych przedzielone jest
zieleni¹;

10) reklamie � nale¿y przez to rozumieæ no�nik informacji
wizualnej w jakiejkolwiek materialnej formie wraz z ele-
mentami konstrukcyjnymi i zamocowaniami, niebêd¹cy
elementem Systemu Informacji Miejskiej, szyldem lub
znakiem w rozumieniu przepisów o znakach i sygna³ach
drogowych;

11) stacji bazowej telefonii komórkowej � nale¿y przez to
rozumieæ obiekt radiokomunikacyjny sk³adaj¹cy siê z urz¹-
dzeñ elektro � przesy³owych oraz konstrukcji wsporczej i
zestawów anten;

12) szyldzie � nale¿y przez to rozumieæ znak oznaczaj¹cy
siedzibê przedsiêbiorcy lub miejsce �wiadczenia us³ug;

13) zabudowie typu �willa miejska� � nale¿y przez to rozumieæ
budynek mieszkalny wolno stoj¹cy o maksymalnej po-
wierzchni zabudowy 300 m2, sk³adaj¹cy siê z jednej klatki
schodowej i maksymalnie czterech mieszkañ na kondy-
gnacji, lub zespó³ takich budynków;

14) zabudowie zwartej � nale¿y przez to rozumieæ zabudowê
wzd³u¿ obowi¹zuj¹cej linii zabudowy, w której budynki
zlokalizowane na tej samej dzia³ce albo na dzia³kach
granicz¹cych s¹ styczne;
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15) zieleni � nale¿y przez to rozumieæ pojedyncze drzewa lub
krzewy oraz ich skupiska, wraz z zajmowanym terenem i
pozosta³ymi sk³adnikami szaty ro�linnej, w tym trawniki;

16) zieleni izolacyjnej � nale¿y przez to rozumieæ drzewa i
krzewy tworz¹ce zwarty szpaler o szeroko�ci zgodnie z
rysunkiem planu.

§3. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbo-
lami: 1MW, 2MW, 3MW, dla których obowi¹zuj¹ ustalenia
niniejszego paragrafu, w zakresie przeznaczenia terenów:

1) ustala siê zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹;

2) dopuszcza siê lokalizacjê:

a) us³ug nieuci¹¿liwych wbudowanych w partery budyn-
ków,

b) sieci infrastruktury technicznej,

c) dróg wewnêtrznych,

d) parkingów, gara¿y jedno - i wielostanowiskowych.

2. W zakresie zasad ochrony i kszta³towania ³adu prze-
strzennego ustala siê:

1) lokalizacjê zabudowy zwartej, dominant, akcentów archi-
tektonicznych, ci¹gu pieszego wraz z przej�ciem bramo-
wym, zgodnie z rysunkiem planu;

2) zakaz lokalizacji ogrodzeñ pe³nych i ogrodzeñ z betono-
wych elementów prefabrykowanych;

3) zakaz lokalizacji gara¿y jednostanowiskowych wolno sto-
j¹cych oraz gara¿y w parterach budynków.

3. W zakresie zasad ochrony �rodowiska, przyrody i
krajobrazu kulturowego ustala siê:

1) na terenie 2MW lokalizacjê zieleni izolacyjnej wzd³u¿ linii
rozgraniczaj¹cej z terenem 1U/P, zgodnie z rysunkiem
planu;

2) uwzglêdnienie w projektowanym zagospodarowaniu tere-
nu istniej¹cych drzew oraz nowe nasadzenia drzew i
krzewów;

3) zagospodarowanie zieleni¹ wszystkich wolnych od utwar-
dzenia fragmentów terenów, z uwzglêdnieniem przepisów
odrêbnych;

4) odprowadzenie �cieków bytowych do sieci kanalizacji
sanitarnej;

5) zagospodarowanie wód opadowych na terenie lub odpro-
wadzenie ich do kanalizacji deszczowej;

6) zagospodarowanie odpadów zgodnie z przepisami odrêb-
nymi;

7) zakaz stosowania pieców i trzonów kuchennych na paliwo
sta³e, z wyj¹tkiem paliw odnawialnych z biomasy;

8) zapewnienie dopuszczalnych poziomów ha³asu w �rodo-
wisku jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej wieloro-
dzinnej, zgodnie z przepisami odrêbnymi;

9) dopuszczenie lokalizacji parkingów naziemnych wy³¹cznie
jako parkingów w zieleni.

4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i
zabytków oraz dóbr kultury wspó³czesnej ustala siê:

1) na terenie 2MW prace restauratorskie przy zabytkowym
obiekcie dawnego schronu piechoty, oznaczonego na
rysunku planu jako zabudowa o warto�ciach kulturowych;

2) na terenie 2MW dopuszczenie w³¹czenia murów schronu,
jako czê�ci parteru, w nowy budynek, z nakazem wyeks-
ponowania ich na elewacji.

5. W zakresie wymagañ wynikaj¹cych z potrzeb kszta³to-
wania przestrzeni publicznych ustala siê:

1) na terenie 3MW lokalizacjê placu wyznaczonego obowi¹-
zuj¹cymi liniami zabudowy:

a) z nawierzchni¹ z elementów rozbieralnych,

b) zagospodarowanego zieleni¹ nie mniej ni¿ w 30%,

c) z zakazem lokalizacji parkingów naziemnych;

2) na terenie 3MW lokalizacjê ci¹gu pieszego i przej�cia
bramowego, zgodnie z rysunkiem planu;

3) sytuowanie szyldów wy³¹cznie na budynkach;

4) zakaz lokalizacji reklam wolno stoj¹cych;

5) dopuszczenie lokalizacji reklam na budynkach;

6) ³¹czn¹ powierzchniê reklam zlokalizowanych na jednym
budynku nie wiêksz¹ ni¿ 4,0 m2;

7) zakaz lokalizacji reklam w sposób przes³aniaj¹cy detale
wystroju architektonicznego;

8) zakaz lokalizacji ogrodzeñ od strony terenów dróg publicz-
nych.

6. W zakresie parametrów, wska�ników kszta³towania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu ustala siê:

1) powierzchniê zabudowy dzia³ki budowlanej nie wiêksz¹
ni¿ 40%;

2) powierzchniê terenu biologicznie czynn¹ dzia³ki budowla-
nej nie mniejsz¹ ni¿ 30%;

3) lokalizowanie zabudowy zgodnie z wyznaczonymi liniami
zabudowy, przed którymi na odleg³o�æ do 1,5 m dopusz-
cza siê sytuowanie: wykuszy, balkonów, galerii, tarasów,
schodów zewnêtrznych;

4) dopuszczenie lokalizowania zabudowy wewn¹trz terenu
pod warunkiem usytuowania jej w odleg³o�ci nie mniej-
szej ni¿ 30,0 m od obowi¹zuj¹cej linii zabudowy;

5) wysoko�æ zabudowy mierzon¹ w miejscach lokalizacji
g³ównych wej�æ do budynków:

a) na terenie 1MW � trzy kondygnacje nadziemne, w tym
u¿ytkowe poddasze � tj. od 6,0 do 7,0 m do górnej
krawêdzi elewacji, jej gzymsu lub attyki i do 12,0 m do
najwy¿szego punktu dachu,

b) na pozosta³ych terenach � 5 kondygnacji nadziem-
nych, tj. od 12,0 do 15,5 m do górnej krawêdzi elewacji,
jej gzymsu lub attyki i do 18,0 m do najwy¿szego
punktu dachu,
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c) dominanty � do 20,0 m do najwy¿szego punktu dachu;

6) powierzchniê obrysu zewnêtrznego �cian dominanty nie
wiêksz¹ ni¿ 100,0 m2;

7) poziom górnej krawêdzi posadzki parteru budynków do
0,4 m nad poziomem terenu;

8) k¹t nachylenia po³aci dachowych do 30o, z wyj¹tkiem
terenu 3MW;

9) na terenie 3MW:

a) zabudowê zwart¹ zgodnie z rysunkiem planu,

b) dowolny k¹t nachylenia po³aci dachowych;

10) na terenie 1MW zabudowê typu �willa miejska�;

11) minimaln¹ powierzchniê dzia³ki budowlanej, z wy³¹cze-
niem dzia³ek pod infrastrukturê techniczn¹ i drogi we-
wnêtrzne:

a) na terenie 1MW � 1000,0 m2,

b) na terenach 2MW i 3MW � 2000,0 m2;

12) szeroko�æ frontu dzia³ki budowlanej, z wy³¹czeniem dzia-
³ek pod infrastrukturê techniczn¹ i drogi wewnêtrzne nie
mniejsz¹ ni¿ 20,0 m;

13) w przypadku zlokalizowania wolno stoj¹cej ma³ogabaryto-
wej stacji transformatorowej powierzchniê dzia³ki budow-
lanej nie mniejsz¹ ni¿ 50,0 m2.

7. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania
terenów lub obiektów podlegaj¹cych ochronie na podstawie
przepisów odrêbnych nie podejmuje siê ustaleñ.

8. W zakresie szczegó³owych zasad i warunków scalania
i podzia³u nieruchomo�ci nie podejmuje siê ustaleñ.

9. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowa-
nia terenów oraz ograniczeñ w ich u¿ytkowaniu, w tym zakazu
zabudowy, ustala siê:

1) na terenach 2MW i 3MW zakaz zabudowy w strefie zieleni
izolacyjnej;

2) na terenie 3MW zachowanie pasa ochronnego o szeroko-
�ci 5,0 m licz¹c od skraju kana³u ciep³owniczego z obu
stron.

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

1) ustala siê dostêp dla samochodów, z uwzglêdnieniem §10;

a) dla terenu 1MW wy³¹cznie do terenów 3KD-L i 9KD-L,

b) dla terenu 2MW do terenów 1KD-L i 3KD-L,

c) dla terenu 3MW do terenów 1KD-L, 4KD-L, 12KD-D i do
dróg publicznych po³o¿onych poza granicami planu;

2) ustala siê zapewnienie stanowisk postojowych dla samo-
chodów osobowych, w tym dla osób niepe³nosprawnych,
w ³¹cznej ilo�ci nie mniejszej ni¿:

a) 1,5 miejsca postojowego na ka¿de mieszkanie w bu-
dynku wielorodzinnym,

b) 5 miejsc postojowych na ka¿de 100,0 m2 powierzchni
u¿ytkowej lokali handlowych,

c) 3 miejsca postojowe na ka¿de 100,0 m2 powierzchni
u¿ytkowej obiektów us³ugowych, innych ni¿ handlowe,

d) 3 miejsca postojowe na ka¿dych 10 zatrudnionych;

3) dla us³ug nakazuje siê zapewnienie stanowisk do prze³a-
dunku towarów poza stanowiskami postojowymi dla sa-
mochodów osobowych;

4) nakazuje siê zapewnienie miejsc postojowych dla rowe-
rów, w ³¹cznej ilo�ci nie mniejszej ni¿:

a) 2 miejsca postojowe na ka¿de 100,0 m2 powierzchni
u¿ytkowej lokali handlowych,

b) 2 miejsca postojowe na ka¿de 100,0 m2 powierzchni
u¿ytkowej obiektów us³ugowych, innych ni¿ handlowe,

c) 2 miejsca postojowe na ka¿dych 10 zatrudnionych;

5) dopuszcza siê roboty budowlane w zakresie sieci infra-
struktury technicznej;

6) nakazuje siê powi¹zanie sieci infrastruktury technicznej z
uk³adem zewnêtrznym oraz zapewnienie dostêpu do sieci,
zgodnie z przepisami odrêbnymi;

7) na terenie 3MW dopuszcza siê zachowanie magistrali
ciep³owniczej, jej przebudowê i remont;

8) zakazuje siê lokalizacji masztów oraz nadziemnych sieci
infrastruktury technicznej;

9) zakazuje siê lokalizacji wolno stoj¹cych stacji bazowych
telefonii komórkowej, przy czym dopuszcza siê lokalizacjê
stacji bazowych telefonii komórkowej na budynkach;

10) ustala siê maksymaln¹ wysoko�æ stacji bazowych telefonii
komórkowej lokalizowanych na budynkach do 1/3 wyso-
ko�ci tych budynków;

11) dopuszcza siê lokalizacjê stacji transformatorowych wol-
no stoj¹cych ma³ogabarytowych lub wbudowanych w
budynki o innym przeznaczeniu, zgodnie z przepisami
odrêbnymi.

11. W zakresie sposobów i terminów tymczasowego za-
gospodarowania, urz¹dzenia i u¿ytkowania terenów nie po-
dejmuje siê ustaleñ.

12. Ustala siê stawkê, stanowi¹c¹ podstawê do okre�lania
op³aty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysoko�ci 30%.

§4. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem MN/MW, dla którego obowi¹zuj¹ ustalenia niniejszego
paragrafu, w zakresie przeznaczenia terenów:

1) ustala siê zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ i wielo-
rodzinn¹;

2) dopuszcza siê lokalizacjê:

a) sieci infrastruktury technicznej,

b) dróg wewnêtrznych,

c) gara¿y jedno - i wielostanowiskowych.
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2. W zakresie zasad ochrony i kszta³towania ³adu prze-
strzennego zakazuje siê:

1) budowy ogrodzeñ z betonowych elementów prefabryko-
wanych;

2) lokalizacji gara¿y w parterach budynków.

3. W zakresie zasad ochrony �rodowiska, przyrody i
krajobrazu kulturowego ustala siê:

1) uwzglêdnienie w projektowanym zagospodarowaniu tere-
nu istniej¹cych drzew oraz nowe nasadzenia drzew i
krzewów;

2) zagospodarowanie zieleni¹ wszystkich wolnych od utwar-
dzenia fragmentów terenów, z uwzglêdnieniem przepisów
odrêbnych;

3) odprowadzenie �cieków bytowych do sieci kanalizacji
sanitarnej;

4) zagospodarowanie wód opadowych na terenie lub odpro-
wadzenie ich do kanalizacji deszczowej;

5) zagospodarowanie odpadów, zgodnie z przepisami odrêb-
nymi;

6) zakaz stosowania pieców i trzonów kuchennych na paliwo
sta³e, z wyj¹tkiem paliw odnawialnych z biomasy;

7) zapewnienie wymaganych standardów akustycznych w
budynkach, zgodnie z przepisami odrêbnymi.

4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i
zabytków oraz dóbr kultury wspó³czesnej nie podejmuje siê
ustaleñ.

5. W zakresie wymagañ wynikaj¹cych z potrzeb kszta³to-
wania przestrzeni publicznych:

1) zakazuje siê lokalizacji reklam;

2) dopuszcza siê sytuowanie szyldów wy³¹cznie na budyn-
kach.

6. W zakresie parametrów, wska�ników kszta³towania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu, ustala siê:

1) powierzchniê zabudowy dzia³ki budowlanej nie wiêksz¹
ni¿ 30%;

2) powierzchniê terenu biologicznie czynn¹ dzia³ki budowla-
nej nie mniejsz¹ ni¿ 50%;

3) lokalizowanie zabudowy zgodnie z wyznaczonymi liniami
zabudowy, przed którymi na odleg³o�æ do 1,5 m dopusz-
cza siê sytuowanie: wykuszy, balkonów, galerii, tarasów,
schodów zewnêtrznych;

4) zabudowê mieszkaniow¹ wolno stoj¹c¹ lub bli�niacz¹,
realizowan¹ w uk³adzie kalenicowym wzd³u¿ ul. Naramo-
wickiej (poza planem);

5) gara¿e wolno stoj¹ce lub w zabudowie zwartej, zlokalizo-
wane wy³¹cznie na tylnej granicy dzia³ki, w odleg³o�ci nie
mniejszej ni¿15,0 m od obowi¹zuj¹cej linii zabudowy;

6) wysoko�æ zabudowy:

a) 2 kondygnacje nadziemne, w tym poddasze u¿ytkowe
� tj. do 4,0 m do górnej krawêdzi elewacji lub jej
gzymsu i do 9,0 m do najwy¿szego punktu dachu,

b) gara¿y� do 3,0 m do górnej krawêdzi elewacji, jej
gzymsu lub attyki i do 6,0 m do najwy¿szego punktu
dachu;

7) dachy strome, dwuspadowe, kryte dachówk¹ ceramiczn¹;

8) kompozycjê elewacji frontowych symetryczn¹ wzglêdem
osi �rodkowej budynku;

9) powierzchniê dzia³ki budowlanej nie mniejsz¹ ni¿ 800,0
m2, z wy³¹czeniem dzia³ek pod infrastrukturê techniczn¹;

10) szeroko�æ frontu dzia³ki budowlanej pod zabudowê wolno
stoj¹c¹ nie mniejsz¹ ni¿ 20,0 m i pod zabudowê bli�niacz¹
nie mniejsz¹ ni¿ 14,0 m, z wy³¹czeniem dzia³ek pod
infrastrukturê techniczn¹.

7. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania
terenów lub obiektów podlegaj¹cych ochronie na podstawie
przepisów odrêbnych nie podejmuje siê ustaleñ.

8. W zakresie szczegó³owych zasad i warunków scalania
i podzia³u nieruchomo�ci nie podejmuje siê ustaleñ.

9. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowa-
nia terenów oraz ograniczenia w ich u¿ytkowaniu, w tym
zakazu zabudowy, nie podejmuje siê ustaleñ.

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

1) ustala siê dostêp dla samochodów do po³o¿onej poza
granicami planu ul. Naramowickiej oraz do terenów 1KD-
L i 8KD-L, z uwzglêdnieniem §10;

2) ustala siê zapewnienie w zagospodarowaniu terenów
stanowisk postojowych dla samochodów osobowych, w
tym dla osób niepe³nosprawnych, w ³¹cznej ilo�ci nie
mniejszej ni¿:

a) 1,5 miejsca postojowego na ka¿de mieszkanie w bu-
dynku wielorodzinnym,

b) 2 miejsca postojowe na ka¿dy budynek jednorodzinny;

3) dopuszcza siê roboty budowlane w zakresie sieci infra-
struktury technicznej;

4) nakazuje siê powi¹zanie sieci infrastruktury technicznej z
uk³adem zewnêtrznym oraz zapewnienie dostêpu do sieci,
zgodnie z przepisami odrêbnymi;

5) dopuszcza siê zachowanie magistrali ciep³owniczej, jej
przebudowê i remont;

6) zakazuje siê lokalizacji masztów oraz nadziemnych sieci
infrastruktury technicznej;

7) zakazuje siê lokalizacji stacji bazowych telefonii komórko-
wej.

11. W zakresie sposobów i terminów tymczasowego za-
gospodarowania, urz¹dzenia i u¿ytkowania terenów nie po-
dejmuje siê ustaleñ.
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12. Ustala siê stawkê stanowi¹c¹ podstawê do okre�lania
op³aty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysoko�ci 30%.

§5. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbo-
lami 1U, 2U, 3U, 4U, 5U, 6U, 7U, 8U, 9U, dla których
obowi¹zuj¹ ustalenia niniejszego paragrafu, w zakresie prze-
znaczenia terenów:

1) ustala siê zabudowê us³ugow¹;

2) dopuszcza siê lokalizacjê:

a) na terenach 5U, 6U, 7U, 8U i 9U obiektów produkcyj-
nych, sk³adów i magazynów,

b) sieci infrastruktury technicznej,

c) dróg wewnêtrznych,

d) parkingów, gara¿y jedno - i wielostanowiskowych, z
zastrze¿eniem pkt 3 i ust. 2 pkt 3;

3) na terenie 3U zakazuje siê lokalizowania gara¿y.

2. W zakresie zasad ochrony i kszta³towania ³adu prze-
strzennego ustala siê:

1) lokalizacjê dominant i akcentów architektonicznych, zgod-
nie z rysunkiem planu;

2) zakaz lokalizacji ogrodzeñ pe³nych i ogrodzeñ z betono-
wych elementów prefabrykowanych;

3) zakaz lokalizacji gara¿y jednostanowiskowych wolno sto-
j¹cych.

3. W zakresie zasad ochrony �rodowiska, przyrody i
krajobrazu kulturowego ustala siê:

1) na terenach 5U, 6U, 8U, 9U lokalizacjê zieleni izolacyjnej,
zgodnie z rysunkiem planu;

2) uwzglêdnienie w projektowanym zagospodarowaniu tere-
nu istniej¹cych drzew oraz nowe nasadzenia drzew i
krzewów;

3) zagospodarowanie zieleni¹ wszystkich wolnych od utwar-
dzenia fragmentów terenów, z uwzglêdnieniem przepisów
odrêbnych;

4) nakaz wprowadzenia zieleni wysokiej na nie mniej ni¿ 15%
dzia³ki budowlanej, na której lokalizowany jest obiekt
handlowy o powierzchni sprzeda¿y powy¿ej 300 m2;

5) odprowadzenie �cieków bytowych do sieci kanalizacji
sanitarnej;

6) zagospodarowanie wód opadowych na terenie lub odpro-
wadzenie ich do kanalizacji deszczowej;

7) zagospodarowanie odpadów, zgodnie z przepisami odrêb-
nymi;

8) zakazuje siê lokalizowania budynków, wymagaj¹cych kom-
fortu akustycznego w �rodowisku, zgodnie z przepisami
odrêbnymi;

9) dla parkingów naziemnych � nie mniej ni¿ 40% miejsc
postojowych zlokalizowanych w ramach parkingów w
zieleni.

4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i
zabytków oraz dóbr kultury wspó³czesnej ustala siê:

1) na terenie 3U prace restauratorskie przy zabytkowym
obiekcie dawnego schronu piechoty, oznaczonego na
rysunku planu jako zabudowa o warto�ciach kulturowych;

2) na terenie 3U dopuszczenie w³¹czenia murów schronu,
jako czê�ci parteru, w nowy budynek z nakazem wyekspo-
nowania ich na elewacji pó³nocnej i po³udniowej;

3) na terenie 9U strefê ochrony konserwatorskiej, zgodnie z
rysunkiem planu.

5. W zakresie wymagañ wynikaj¹cych z potrzeb kszta³to-
wania przestrzeni publicznych:

1) na terenie 1U zakazuje siê lokalizacji ogrodzeñ od strony
terenów dróg publicznych;

2) dopuszcza siê sytuowanie szyldów wy³¹cznie na budyn-
kach;

3) dopuszcza siê lokalizowanie reklam wolno stoj¹cych i na
budynkach, z uwzglêdnieniem pkt 4 i 5;

4) na terenie 3U zakazuje siê lokalizacji reklam wolno stoj¹cych;

5) zakazuje siê lokalizacji reklam w sposób przes³aniaj¹cy
detale wystroju architektonicznego.

6. W zakresie parametrów, wska�ników kszta³towania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu, ustala siê:

1) powierzchniê zabudowy dzia³ki budowlanej nie wiêksz¹
ni¿:

a) na terenie 3U � 40%,

b) na pozosta³ych terenach � 50%;

2) powierzchniê terenu biologicznie czynn¹ dzia³ki budowla-
nej nie mniejsz¹ ni¿:

a) na terenie 3U � 35%,

b) na pozosta³ych terenach � 20%;

3) lokalizowanie zabudowy zgodnie z wyznaczonymi liniami
zabudowy, przed którymi na odleg³o�æ do 1,5 m dopusz-
cza siê sytuowanie: wykuszy, balkonów, galerii, tarasów,
schodów zewnêtrznych;

4) dopuszczenie lokalizowania zabudowy wewn¹trz terenu,
pod warunkiem usytuowania jej w odleg³o�ci nie mniej-
szej ni¿ 30,0 m od obowi¹zuj¹cej linii zabudowy;

5) wysoko�æ zabudowy:

a) do 4 kondygnacji nadziemnych, tj. od 12,0 do 14,0 m
do górnej krawêdzi elewacji, jej gzymsu lub attyki i do
18,0 m do najwy¿szego punktu dachu,

b) dla dominant � do 20,0 m, przy czym powierzchnia
obrysu zewnêtrznego �cian dominanty nie mo¿e byæ
wiêksza ni¿ 100,0 m2;

6) dachy dowolne;

7) powierzchniê dzia³ki budowlanej, z wy³¹czeniem dzia³ek
pod infrastrukturê techniczn¹ i drogi wewnêtrzne nie
mniejsz¹ ni¿ 2500,0 m2;
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8) szeroko�æ frontu dzia³ki budowlanej, z wy³¹czeniem dzia-
³ek pod infrastrukturê techniczn¹ i drogi wewnêtrzne nie
mniejsz¹ ni¿ 20,0 m;

9) w przypadku zlokalizowania wolno stoj¹cej ma³ogabaryto-
wej stacji transformatorowej powierzchniê dzia³ki budow-
lanej nie mniejsz¹ ni¿ 50 m2.

7. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania
terenów lub obiektów podlegaj¹cych ochronie na podstawie
przepisów odrêbnych nie podejmuje siê ustaleñ.

8. W zakresie szczegó³owych zasad i warunków scalania
i podzia³u nieruchomo�ci nie podejmuje siê ustaleñ.

9. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowa-
nia terenów oraz ograniczenia w ich u¿ytkowaniu, w tym
zakazu zabudowy, ustala siê:

1) na terenach 5U, 6U, 8U, 9U zakaz zabudowy w strefie
zieleni izolacyjnej;

2) na terenie 9U zachowanie pasa ochronnego o szeroko�ci
5,0 m licz¹c od skraju kana³u ciep³owniczego z obu stron.

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

1) ustala siê dostêp dla samochodów, z uwzglêdnieniem §10:

a) dla terenu 1U do terenów 1KD-L i 13KDW-pp,

b) dla terenu 2U do terenów 1KD-L, 8KD-L i 9KD-L,

c) dla terenu 3U do terenu 8KD-L,

d) dla terenu 4U do terenów 8KD-L i 9KD-L,

e) dla terenu 5U do terenów 3KD-L, 6KD-L, 9KD-L oraz do
jezdni po³o¿onej w przed³u¿eniu terenu 6KD-L, zlokali-
zowanej wzd³u¿ odcinka tzw. III ramy komunikacyjnej,
poza po³udniow¹ granic¹ planu,

f) dla terenu 6U do terenów 1KD-L, 3KD-L i 5KD-L oraz
do jezdni zlokalizowanej wzd³u¿ odcinka tzw. III ramy
komunikacyjnej, poza po³udniow¹ granic¹ planu,

g) dla terenu 7U do terenów 1KD-L i 5KD-L,

h) dla terenu 8U do terenów 1KD-L i 4KD-L,

i) dla terenu 9U do terenów 1KD-L i 4KD-L;

2) ustala siê zapewnienie stanowisk postojowych dla samo-
chodów osobowych, w tym dla osób niepe³nosprawnych,
w ³¹cznej ilo�ci nie mniejszej ni¿:

a) 5 miejsc postojowych na ka¿de 100,0 m2 powierzchni
u¿ytkowej obiektów handlowych,

b) 3 miejsca postojowe na ka¿de 100,0 m2 powierzchni
u¿ytkowej biur i urzêdów oraz obiektów us³ugowych,
z wyj¹tkiem handlowych,

c) 37 miejsc postojowych na ka¿de 100 miejsc w obiek-
tach gastronomicznych, teatrach, kinach, salach konfe-
rencyjnych i widowiskowych,

d) 2 miejsca postojowe na ka¿de 10 ³ó¿ek w obiekcie
hotelowym,

e) 3 miejsca postojowe na ka¿dych 10 zatrudnionych;

3) nakazuje siê zapewnienie poszczególnych terenów stano-
wisk do prze³adunku towarów poza stanowiskami posto-
jowymi dla samochodów osobowych;

4) nakazuje siê zapewnienie miejsc postojowych dla rowe-
rów w ³¹cznej ilo�ci nie mniejszej ni¿:

a) 2 miejsca postojowe na ka¿de 100,0 m2 powierzchni
u¿ytkowej obiektów handlowych,

b) 2 miejsca postojowe na ka¿de 100,0 m2 powierzchni
u¿ytkowej biur i urzêdów oraz obiektów us³ugowych
innych ni¿ handlowe,

c) 15 miejsc postojowych na ka¿de 100 miejsc w obiek-
tach gastronomicznych,

d) 5 miejsc postojowych na ka¿de 100 miejsc w teatrach,
kinach, salach konferencyjnych i widowiskowych,

e) 2 miejsca postojowe na ka¿dych 10 zatrudnionych;

5) dopuszcza siê roboty budowlane w zakresie sieci infra-
struktury technicznej;

6) nakazuje siê powi¹zanie sieci infrastruktury technicznej z
uk³adem zewnêtrznym oraz zapewnienie dostêpu do sieci,
zgodnie z przepisami odrêbnymi;

7) na terenie 9U dopuszcza siê zachowanie magistrali cie-
p³owniczej, jej przebudowê i remont;

8) na terenach 5U, 6U i 7U dopuszcza siê zachowanie gazo-
ci¹gu, jego przebudowê i remont;

9) zakaz lokalizacji wolno stoj¹cych stacji bazowych telefonii
komórkowej, z wyj¹tkiem terenu 2U i 9U;

10) ustala siê maksymaln¹ wysoko�æ stacji bazowych telefonii
komórkowej lokalizowanych na budynkach:

a) do 1/2 wysoko�ci tych budynków na terenie 9U,

b) do 1/3 wysoko�ci tych budynków na pozosta³ych tere-
nach;

11) zakazuje siê lokalizacji nadziemnych sieci infrastruktury
technicznej;

12) dopuszcza siê lokalizacjê stacji transformatorowych wol-
no stoj¹cych ma³ogabarytowych lub wbudowanych w
budynki o innym przeznaczeniu, zgodnie z przepisami
odrêbnymi.

11. W zakresie sposobów i terminów tymczasowego za-
gospodarowania, urz¹dzenia i u¿ytkowania terenów nie po-
dejmuje siê ustaleñ.

12. Ustala siê stawkê stanowi¹c¹ podstawê do okre�lania
op³aty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysoko�ci 30%.

§6. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbo-
lami 1U/P, 2U/P, dla których obowi¹zuj¹ ustalenia niniejszego
paragrafu, w zakresie przeznaczenia terenów:

1) ustala siê tereny zabudowy us³ugowej, obiektów produk-
cyjnych, sk³adów i magazynów;

2) dopuszcza siê lokalizacjê:
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a) sieci infrastruktury technicznej,

b) dróg wewnêtrznych,

c) parkingów, gara¿y jedno - i wielostanowiskowych.

2. W zakresie zasad ochrony i kszta³towania ³adu prze-
strzennego zakazuje siê lokalizacji ogrodzeñ pe³nych i ogro-
dzeñ z betonowych elementów prefabrykowanych.

3. W zakresie zasad ochrony �rodowiska, przyrody i
krajobrazu kulturowego ustala siê:

1) na terenie 1U/P lokalizacjê zieleni izolacyjnej, zgodnie z
rysunkiem planu;

2) uwzglêdnienie w projektowanym zagospodarowaniu tere-
nu istniej¹cych drzew oraz nowe nasadzenia drzew i
krzewów;

3) zagospodarowanie zieleni¹ wszystkich wolnych od utwar-
dzenia fragmentów terenów, z uwzglêdnieniem przepisów
odrêbnych;

4) nakaz wprowadzenia zieleni wysokiej na nie mniej ni¿ 15%
dzia³ki budowlanej, na której lokalizowany jest obiekt
handlowy o powierzchni sprzeda¿y powy¿ej 300 m2;

5) odprowadzenie �cieków komunalnych do sieci kanalizacji
sanitarnej;

6) zagospodarowanie wód opadowych na terenie lub po
wcze�niejszym podczyszczeniu odprowadzenie ich do ka-
nalizacji deszczowej;

7) zagospodarowanie odpadów, zgodnie z przepisami odrêb-
nymi;

8) zakazuje siê lokalizowania budynków, wymagaj¹cych kom-
fortu akustycznego w �rodowisku, zgodnie z przepisami
odrêbnymi;

9) dla parkingów naziemnych � nie mniej ni¿ 40% miejsc
postojowych zlokalizowanych w ramach parkingów w
zieleni.

4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i
zabytków oraz dóbr kultury wspó³czesnej ustala siê na terenie
2U/P strefê ochrony konserwatorskiej, zgodnie z rysunkiem
planu.

5. W zakresie wymagañ wynikaj¹cych z potrzeb kszta³to-
wania przestrzeni publicznych:

1) zakazuje siê lokalizowania reklam o powierzchni wiêkszej
ni¿ 15 m2;

2) dopuszcza siê lokalizowanie reklam wolno stoj¹cych i na
budynkach;

3) zakazuje siê umieszczania reklam w sposób przes³aniaj¹cy
detale wystroju architektonicznego.

6. W zakresie parametrów, wska�ników kszta³towania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu, ustala siê:

1) powierzchniê zabudowy dzia³ki budowlanej nie wiêksz¹
ni¿ 50%;

2) powierzchniê terenu biologicznie czynn¹ dzia³ki budowla-
nej nie mniejsz¹ ni¿ 20%;

3) lokalizowanie zabudowy, zgodnie z wyznaczonymi liniami
zabudowy, przed którymi na odleg³o�æ do 1,5 m dopusz-
cza siê sytuowanie: wykuszy, balkonów, galerii, tarasów,
schodów zewnêtrznych;

4) wysoko�æ zabudowy:

a) na obszarze 1U/P � do 12,0 m,

b) na obszarze 2U/P � do 20,0 m,

c) kominów mniejsza ni¿ 50,0 m;

5) dachy dowolne;

6) powierzchniê dzia³ki budowlanej, z wy³¹czeniem dzia³ek
pod infrastrukturê techniczn¹ i drogi wewnêtrzne nie
mniejsz¹ ni¿ 2000,0 m2;

7) w przypadku zlokalizowania wolno stoj¹cej ma³ogabaryto-
wej stacji transformatorowej powierzchniê dzia³ki budow-
lanej nie mniejsz¹ ni¿ 50 m2.

7. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania
terenów lub obiektów podlegaj¹cych ochronie na podstawie
przepisów odrêbnych nie podejmuje siê ustaleñ.

8. W zakresie szczegó³owych zasad i warunków scalania
i podzia³u nieruchomo�ci nie podejmuje siê ustaleñ.

9. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowa-
nia terenów oraz ograniczenia w ich u¿ytkowaniu, w tym
zakazu zabudowy, na terenie 1U/P ustala siê zakaz zabudowy
w strefie zieleni izolacyjnej.

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

1) ustala siê dostêp dla samochodów, z uwzglêdnieniem §10:

a) dla terenu 1U/P do terenu 1KD-L,

b) dla terenu 2U/P do po³o¿onej poza granicami planu
drogi publicznej oraz do terenu 4KD-L poprzez teren
3ZP;

2) ustala siê zapewnienie stanowisk postojowych dla samo-
chodów osobowych, w tym dla osób niepe³nosprawnych,
w ³¹cznej ilo�ci nie mniejszej ni¿:

a) 5 miejsc postojowych na ka¿de 100,0 m2 powierzchni
u¿ytkowej obiektów handlowych,

b) 3 miejsca postojowe na ka¿de 100,0 m2 powierzchni
u¿ytkowej biur i urzêdów oraz obiektów us³ugowych,
z wyj¹tkiem handlowych,

c) 37 miejsc postojowych na ka¿de 100 miejsc w obiek-
tach gastronomicznych, teatrach, kinach, salach konfe-
rencyjnych i widowiskowych,

d) 2 miejsca postojowe na ka¿de 10 ³ó¿ek w obiekcie
hotelowym,

e) 3 miejsca postojowe na ka¿dych 10 zatrudnionych;

3) nakazuje siê zapewnienie w zagospodarowaniu poszcze-
gólnych terenów stanowisk do prze³adunku towarów poza
stanowiskami postojowymi dla samochodów osobowych;

4) nakazuje siê zapewnienie miejsc postojowych dla rowe-
rów w ³¹cznej ilo�ci nie mniejszej ni¿:

Poz. 1823



— 10411 —
Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 113

a) 2 miejsca postojowe na ka¿de 100,0 m2 powierzchni
u¿ytkowej obiektów handlowych,

b) 2 miejsca postojowe na ka¿de 100,0 m2 powierzchni
u¿ytkowej biur i urzêdów oraz obiektów us³ugowych
innych ni¿ handlowe,

c) 15 miejsc postojowych na ka¿de 100 miejsc w obiek-
tach gastronomicznych,

d) 5 miejsc postojowych na ka¿de 100 miejsc w teatrach,
kinach, salach konferencyjnych i widowiskowych,

e) 2 miejsca postojowe na ka¿dych 10 zatrudnionych;

5) dopuszcza siê roboty budowlane w zakresie sieci infra-
struktury technicznej;

6) nakazuje siê powi¹zanie sieci infrastruktury technicznej z
uk³adem zewnêtrznym oraz zapewnienie dostêpu do sieci,
zgodnie z przepisami odrêbnymi;

7) na terenie 1U/P zakazuje siê lokalizacji wolno stoj¹cych
stacji bazowych telefonii komórkowej, przy czym dopusz-
cza siê lokalizacjê stacji bazowych telefonii komórkowej
na budynkach;

8) ustala siê maksymaln¹ wysoko�æ stacji bazowych telefonii
komórkowej lokalizowanych na budynkach do 1/3 wyso-
ko�ci tych budynków;

9) zakazuje siê lokalizacji nadziemnych sieci infrastruktury
technicznej;

10) dopuszcza siê lokalizacjê stacji transformatorowych wol-
no stoj¹cych lub wbudowanych w budynki o innym prze-
znaczeniu, zgodnie z przepisami odrêbnymi.

11. W zakresie sposobów i terminów tymczasowego za-
gospodarowania, urz¹dzenia i u¿ytkowania terenów nie po-
dejmuje siê ustaleñ.

12. Ustala siê stawkê stanowi¹c¹ podstawê do okre�lania
op³aty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysoko�ci 30%.

§7. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbo-
lami 1ZP, 2ZP, 3ZP, dla których obowi¹zuj¹ ustalenia niniej-
szego paragrafu, w zakresie przeznaczenia terenów:

1) ustala siê tereny zieleni urz¹dzonej � parki, zieleñce;

2) zakazuje siê lokalizowania miejsc postojowych, z uwzglêd-
nieniem ust. 10 pkt 3 lit. c;

3) dopuszcza siê:

a) lokalizacjê sieci infrastruktury technicznej,

b) lokalizacjê dróg wewnêtrznych, w zakresie zdefiniowa-
nym w ust. 10.

c) zachowanie budynków mieszkalnych zlokalizowanych
na terenie 1ZP.

2. W zakresie zasad ochrony i kszta³towania ³adu prze-
strzennego zakazuje siê lokalizacji ogrodzeñ, z wyj¹tkiem
terenu 2ZP.

3. W zakresie zasad ochrony �rodowiska, przyrody i
krajobrazu kulturowego ustala siê:

1) uwzglêdnienie w projektowanym zagospodarowaniu tere-
nu istniej¹cych drzew oraz nowe nasadzenia drzew i
krzewów;

2) zagospodarowanie zieleni¹ wszystkich wolnych od utwar-
dzenia fragmentów terenów, z uwzglêdnieniem przepisów
odrêbnych;

3) zagospodarowanie wód opadowych na terenie;

4) zagospodarowanie odpadów, zgodnie z przepisami odrêb-
nymi;

5) na terenie 1ZP zachowanie stawu wraz z wysp¹;

6) na terenie 1ZP zapewnienie dopuszczalnych poziomów
ha³asu w �rodowisku � jak dla terenów zabudowy miesz-
kaniowej wielorodzinnej, zgodnie z przepisami odrêbny-
mi.

4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i
zabytków oraz dóbr kultury wspó³czesnej ustala siê na terenie
1ZP:

1) prace restauratorskie przy parku podworskim i dawnym
dworze, oznaczonych na rysunku planu jako zabudowa o
warto�ciach kulturowych;

2) dopuszcza siê adaptacjê dawnego dworu na mieszkania
lub lokale us³ugowe.

5. W zakresie wymagañ wynikaj¹cych z potrzeb kszta³to-
wania przestrzeni publicznych:

1) dopuszcza siê sytuowanie szyldów wy³¹cznie na budyn-
kach;

2) zakazuje siê lokalizacji reklam;

3) na terenie 1ZP ustala siê lokalizacjê placu zabaw.

6. W zakresie parametrów, wska�ników kszta³towania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) dopuszcza siê zachowanie istniej¹cej zabudowy mieszka-
niowej i us³ugowej bez mo¿liwo�ci rozbudowy;

2) ustala siê powierzchniê terenu biologicznie czynn¹ dzia³ki
budowlanej nie mniejsz¹ ni¿:

a) na terenie 1ZP � 50%,

b) na pozosta³ych terenach � 60%.

7. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania
terenów lub obiektów podlegaj¹cych ochronie na podstawie
przepisów odrêbnych nie podejmuje siê ustaleñ.

8. W zakresie szczegó³owych zasad i warunków scalania
i podzia³u nieruchomo�ci nie podejmuje siê ustaleñ.

9. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowa-
nia terenów oraz ograniczenia w ich u¿ytkowaniu, w tym
zakazu zabudowy, ustala siê:

1) zakaz lokalizacji budynków;

2) na terenie 1ZP zachowanie pasa ochronnego o szeroko�ci
5,0 m licz¹c od skraju kana³u ciep³owniczego z obu stron.

10. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
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1) dla terenu 2ZP zakazuje siê dostêpu dla samochodów do
przyleg³ej drogi publicznej poza granicami planu;

2) dla terenu 3ZP dopuszcza siê lokalizacjê dróg wewnêtrz-
nych i dostêp dla samochodów do terenu 4KD-L, z uwzglêd-
nieniem §10;

3) dla terenu 1ZP:

a) ustala siê dostêp dla samochodów do po³o¿onej poza
granicami planu ul. Sielawy oraz do terenu 1KD-L, z
uwzglêdnieniem §10,

b) nakazuje siê utrzymanie drogi wewnêtrznej zapewnia-
j¹cej dostêp dla samochodów z terenu 1KD-L do
budynku dawnego dworu i terenu 1U,

c) nakazuje siê lokalizacjê miejsc postojowych dla rowe-
rów,

d) dopuszcza siê zachowanie istniej¹cych dróg wewnêtrz-
nych oraz miejsc postojowych,

e) dopuszcza siê lokalizacjê stacji transformatorowych
wbudowanych w budynki o innym przeznaczeniu, zgod-
nie z przepisami odrêbnymi;

4) dopuszcza siê roboty budowlane w zakresie sieci infra-
struktury technicznej;

5) ustala siê powi¹zanie sieci infrastruktury technicznej z
uk³adem zewnêtrznym oraz zapewnienie dostêpu do sieci,
zgodnie z przepisami odrêbnymi;

6) na terenie 1ZP dopuszcza siê zachowanie magistrali cie-
p³owniczej, jej przebudowê i remont;

7) ustala siê zachowanie istniej¹cych kolektorów: sanitarne-
go o �rednicy  1000 i deszczowego o �rednicy  1800;

8) zakazuje siê lokalizacji masztów oraz nadziemnych sieci
infrastruktury technicznej;

9) zakazuje siê lokalizacji stacji bazowych telefonii komórko-
wej.

11. W zakresie sposobów i terminów tymczasowego za-
gospodarowania, urz¹dzenia i u¿ytkowania terenów nie po-
dejmuje siê ustaleñ.

12. Ustala siê stawkê stanowi¹c¹ podstawê do okre�lania
op³aty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysoko�ci 30%.

§8. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbo-
lami 1Z, 2Z, 3Z, dla których obowi¹zuj¹ ustalenia niniejszego
paragrafu, w zakresie przeznaczenia terenów:

1) ustala siê tereny zieleni;

2) na terenie 3Z ustala siê lokalizacjê drogi wewnêtrznej,
³¹cz¹cej teren 11 KD z obszarem poza wschodni¹ granic¹
planu;

3) dopuszcza siê lokalizacjê sieci infrastruktury technicznej.

2. W zakresie zasad ochrony i kszta³towania ³adu prze-
strzennego zakazuje siê lokalizacji ogrodzeñ.

3. W zakresie zasad ochrony �rodowiska, przyrody i
krajobrazu kulturowego ustala siê:

1) zagospodarowanie odpadów, zgodnie z przepisami odrêb-
nymi;

2) stosowanie nawierzchni przepuszczalnych;

3) zachowanie na terenie 1Z stawu jako zbiornika retencyj-
nego z urz¹dzeniami podczyszczaj¹cymi;

4) zakaz umacniania brzegów stawu materia³ami uniemo¿li-
wiaj¹cymi wegetacjê ro�lin.

4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i
zabytków oraz dóbr kultury wspó³czesnej nie podejmuje siê
ustaleñ.

5. W zakresie wymagañ wynikaj¹cych z potrzeb kszta³to-
wania przestrzeni publicznych zakazuje siê lokalizowania re-
klam.

6. W zakresie parametrów, wska�ników kszta³towania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu nie podejmuje siê
ustaleñ.

7. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania
terenów lub obiektów podlegaj¹cych ochronie na podstawie
przepisów odrêbnych nie podejmuje siê ustaleñ.

8. W zakresie szczegó³owych zasad i warunków scalania
i podzia³u nieruchomo�ci nie podejmuje siê ustaleñ.

9. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowa-
nia terenów oraz ograniczenia w ich u¿ytkowaniu, w tym
zakazu zabudowy, ustala siê zakaz zabudowy, z uwzglêdnie-
niem ust. 10.

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

1) zakazuje siê dostêpu dla samochodów innych ni¿ pojazdy
obs³ugi technicznej do przyleg³ych dróg publicznych, z
zastrze¿eniem pkt 2;

2) dopuszcza siê roboty budowlane w zakresie sieci infra-
struktury technicznej;

3) nakazuje siê powi¹zanie sieci infrastruktury technicznej z
uk³adem zewnêtrznym oraz zapewnienie dostêpu do sieci,
zgodnie z przepisami odrêbnymi;

4) zakazuje siê lokalizacji masztów oraz nadziemnych sieci
infrastruktury technicznej;

5) zakazuje siê lokalizacji stacji bazowych telefonii komórko-
wej.

11. W zakresie sposobów i terminów tymczasowego za-
gospodarowania, urz¹dzenia i u¿ytkowania terenów nie po-
dejmuje siê ustaleñ.

12. Ustala siê stawkê stanowi¹c¹ podstawê do okre�lania
op³aty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysoko�ci 30%.

§9. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbo-
lami 1E, 2E, 3E, dla których obowi¹zuj¹ ustalenia niniejszego
paragrafu, w zakresie przeznaczenia terenów:

1) ustala siê tereny infrastruktury technicznej elektroenerge-
tyki;

2) dopuszcza siê lokalizacjê sieci infrastruktury technicznej.
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2. W zakresie zasad ochrony i kszta³towania ³adu prze-
strzennego zakazuje siê lokalizacji ogrodzeñ pe³nych i ogro-
dzeñ z betonowych elementów prefabrykowanych.

3. W zakresie zasad ochrony �rodowiska, przyrody i
krajobrazu kulturowego ustala siê:

1) nasadzenia krzewów, z uwzglêdnieniem przepisów odrêb-
nych;

2) zagospodarowanie zieleni¹ wszystkich wolnych od utwar-
dzenia fragmentów terenów, z uwzglêdnieniem przepisów
odrêbnych.

4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i
zabytków oraz dóbr kultury wspó³czesnej nie podejmuje siê
ustaleñ.

5. W zakresie wymagañ wynikaj¹cych z potrzeb kszta³to-
wania przestrzeni publicznych zakazuje siê lokalizowania re-
klam.

6. W zakresie parametrów, wska�ników kszta³towania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu ustala siê:

1) powierzchniê zabudowy dzia³ki budowlanej nie wiêksz¹
ni¿ 60%;

2) powierzchniê terenu biologicznie czynn¹ dzia³ki budowla-
nej nie mniejsz¹ ni¿ 25%;

3) wysoko�æ zabudowy � do 4,0 m.

7. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania
terenów lub obiektów podlegaj¹cych ochronie na podstawie
przepisów odrêbnych nie podejmuje siê ustaleñ.

8. W zakresie szczegó³owych zasad i warunków scalania
i podzia³u nieruchomo�ci nie podejmuje siê ustaleñ.

9. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowa-
nia terenów oraz ograniczenia w ich u¿ytkowaniu, w tym
zakazu zabudowy, nie podejmuje siê ustaleñ.

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

1) ustala siê lokalizacjê wolno stoj¹cych stacji transformato-
rowych;

2) ustala siê dostêp dla samochodów, z uwzglêdnieniem §10:

a) dla terenu 1E do terenu 1KD-L,

b) dla terenu 2E do terenu 8KD-L,

c) dla terenu 3E do terenu 1KD-L;

3) zakazuje siê lokalizacji masztów i nadziemnych sieci infra-
struktury technicznej;

4) dopuszcza siê roboty budowlane w zakresie sieci infra-
struktury technicznej;

5) nakazuje siê powi¹zanie sieci infrastruktury technicznej z
uk³adem zewnêtrznym oraz zapewnienie dostêpu do sieci,
zgodnie z przepisami odrêbnymi.

11 W zakresie sposobów i terminów tymczasowego za-
gospodarowania, urz¹dzenia i u¿ytkowania terenów nie po-
dejmuje siê ustaleñ.

12. Ustala siê stawkê stanowi¹c¹ podstawê do okre�lania
op³aty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysoko�ci 30%.

§10. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu sym-
bolami 1KD-L, 2KD-L, 3KD-L, 4KD-L, 5KD-L, 6KD-L, 7KD-L,
8KD-L, 9KD-L, 10KD-GPS, 11KD-D, 12KD-D, 13KDW-pp, dla
których obowi¹zuj¹ ustalenia niniejszego paragrafu, w zakre-
sie przeznaczenia terenów:

1) na terenach 1KD-L, 2KD-L, 3KD-L, 4KD-L, 5KD-L, 6KD-L,
7KD-L, 8KD-L, 9KD-L, 10KD-GPS, 11KD-D, 12KD-D ustala
siê drogi publiczne;

2) na terenie 13KDW-pp ustala siê drogê wewnêtrzn¹;

3) dopuszcza siê lokalizacjê sieci infrastruktury technicznej.

2. W zakresie zasad ochrony i kszta³towania ³adu prze-
strzennego zakazuje siê lokalizacji ogrodzeñ, masztów oraz
nadziemnych sieci infrastruktury technicznej.

3. W zakresie zasad ochrony �rodowiska, przyrody i
krajobrazu kulturowego ustala siê:

1) uwzglêdnienie w projektowanym zagospodarowaniu tere-
nu istniej¹cych drzew oraz nowe nasadzenia drzew i
krzewów, z uwzglêdnieniem przepisów odrêbnych;

2) utrzymanie i urz¹dzenie szpalerów drzew, zgodnie z ust.
10;

3) zagospodarowanie zieleni¹ wszystkich wolnych od utwar-
dzenia fragmentów terenów, z uwzglêdnieniem przepisów
odrêbnych;

4) odprowadzenie wód opadowych do sieci kanalizacyjnej
deszczowej,

5) zagospodarowanie odpadów, zgodnie z przepisami odrêb-
nymi.

4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i
zabytków oraz dóbr kultury wspó³czesnej nie podejmuje siê
ustaleñ.

5. W zakresie wymagañ wynikaj¹cych z potrzeb kszta³to-
wania przestrzeni publicznych:

1) ustala siê lokalizacjê akcentów architektonicznych, zgod-
nie z rysunkiem planu;

2) zakazuje siê lokalizowania reklam, z wyj¹tkiem umieszcza-
nych na wiatach przystankowych komunikacji zbiorowej.

6. W zakresie parametrów, wska�ników kszta³towania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu nie podejmuje siê
ustaleñ.

7. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania tere-
nów lub obiektów podlegaj¹cych ochronie na podstawie
przepisów odrêbnych nie podejmuje siê ustaleñ.

8. W zakresie szczegó³owych zasad i warunków scalania
i podzia³u nieruchomo�ci nie podejmuje siê ustaleñ.

9. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowa-
nia terenów oraz ograniczenia w ich u¿ytkowaniu, w tym
zakazu zabudowy, ustala siê zakaz lokalizacji budynków.
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10. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1) dla terenu 1KD-L ustala siê:

a) drogê klasy lokalnej,

b) szeroko�æ w liniach rozgraniczaj¹cych - 16,00 m z
poszerzeniami, jak na rysunku planu,

c) szeroko�æ jezdni nie mniejsz¹ ni¿ 6,00 m,

d) lokalizacjê chodnika po pó³nocnej stronie jezdni,

e) lokalizacjê �cie¿ki rowerowej, o szeroko�ci nie mniej-
szej ni¿ 2,50 m, po po³udniowej stronie jezdni,

f) skrzy¿owania z 9KD-L, drog¹ lokaln¹ poza pó³nocn¹
granic¹ planu, 3KD-L, 5KD-L, 4KD-L, 12KD-D,

g) ochronê i uzupe³nienie istniej¹cych szpalerów drzew
po po³udniowej stronie jezdni,

h) dostêp dla samochodów:

- na tereny 2MW, MN/MW, 1U, 1E, 3E i 13KDW-pp
nie wiêcej ni¿ po 1 zje�dzie,

- 1 zjazdem na drogê wewnêtrzn¹, poza pó³nocn¹
granic¹ planu,

- na tereny 1ZP, 7U i 1U/P nie wiêcej ni¿ po 2 zjazdy,

- na tereny 6U i 8U nie wiêcej ni¿ po 3 zjazdy,

- na tereny 3MW i 2U nie wiêcej ni¿ po 4 zjazdy,

- na teren 9U � nieograniczon¹ ilo�ci¹ zjazdów;

2) dla terenu 2KD-L ustala siê:

a) fragment pasa drogi klasy lokalnej, po³o¿onej poza
granic¹ planu,

b) szeroko�æ w liniach rozgraniczaj¹cych, jak na rysunku
planu;

3) dla terenu 3KD-L ustala siê:

a) drogê klasy lokalnej,

b) szeroko�æ w liniach rozgraniczaj¹cych - 16,50 m z
poszerzeniami, jak na rysunku planu,

c) szeroko�æ jezdni nie mniejsz¹ ni¿ 6,00 m,

d) lokalizacjê chodnika po zachodniej stronie jezdni,

e) lokalizacjê chodnika o szeroko�ci nie mniejszej ni¿ 2,25
m, po wschodniej stronie jezdni,

f) skrzy¿owanie z 1KD-L,

g) wzd³u¿ terenów 5U i 6U lokalizacjê szpalerów drzew po
obu stronach jezdni;

h) zachowanie istniej¹cych kolektorów: sanitarnego o
�rednicy  1000 i deszczowego o �rednicy  1800;

4) dla terenu 4KD-L ustala siê:

a) drogê klasy lokalnej,

b) szeroko�æ w liniach rozgraniczaj¹cych - 30,00 m z
poszerzeniami, jak na rysunku planu,

c) szeroko�æ jezdni nie mniejsz¹ ni¿ 6,00 m,

d) lokalizacjê chodnika o szeroko�ci nie mniejszej ni¿ 3,00
m, po zachodniej stronie jezdni,

e) lokalizacjê �cie¿ki rowerowej o szeroko�ci nie mniej-
szej ni¿ 3,00 m, po wschodniej stronie jezdni,

f) skrzy¿owanie z 1KD-L,

g) lokalizacjê szpalerów drzew po obu stronach jezdni,

h) dostêp dla samochodów do terenu 2U/P poprzez 2
zjazdy na teren 3Z i drogi wewnêtrzne na tym terenie;

5) dla terenu 5KD-L ustala siê:

a) drogê klasy lokalnej,

b) szeroko�æ w liniach rozgraniczaj¹cych - 19,50 m z
poszerzeniami, jak na rysunku planu,

c) szeroko�æ jezdni nie mniejsz¹ ni¿ 6,00 m,

d) lokalizacjê chodników po obu stronach jezdni,

e) dopuszczenie zakoñczenia chodnika po wschodniej
stronie jezdni wej�ciem na teren 1Z,

f) skrzy¿owanie z 1KD-L,

g) lokalizacjê szpalerów drzew po wschodniej stronie
jezdni;

6) dla terenu 6KD-L ustala siê:

a) fragment pasa drogowego planowanej poza granicami
planu drogi klasy lokalnej, tzw. ulicy obs³uguj¹cej,
usytuowanej wzd³u¿ tzw. III ramy komunikacyjnej,

b) szeroko�æ w liniach rozgraniczaj¹cych, jak na rysunku
planu,

c) szeroko�æ jezdni nie mniejsz¹ ni¿ 6,00 m,

d) lokalizacjê chodnika po pó³nocnej stronie jezdni,

e) skrzy¿owania z 7KD-L i 9KD-L;

7) dla terenu 7KD-L ustala siê:

a) fragment pasa drogowego planowanej poza granicami
planu drogi klasy lokalnej, tzw. ulicy obs³uguj¹cej,
usytuowanej wzd³u¿ tzw. III ramy komunikacyjnej,

b) szeroko�æ w liniach rozgraniczaj¹cych, jak na rysunku
planu,

c) szeroko�æ jezdni nie mniejsz¹ ni¿ 6,00 m,

d) lokalizacjê chodnika po pó³nocnej stronie jezdni,

e) skrzy¿owanie z 6KD-L i 9KD-L,

f) zakaz dostêpu dla samochodów do przyleg³ego terenu,

g) zachowanie istniej¹cych kolektorów: sanitarnego o
�rednicy  1000 i deszczowego o �rednicy  1800;

8) dla terenu 8KD-L ustala siê:

a) drogê klasy lokalnej,

b) szeroko�æ w liniach rozgraniczaj¹cych - 14,00 m z
poszerzeniami, jak na rysunku planu,
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c) szeroko�æ jezdni nie mniejsz¹ ni¿ 6,00 m,

d) lokalizacjê chodników po obu stronach jezdni,

e) skrzy¿owanie z 9KD-L,

f) uzupe³nienie szpaleru drzew zlokalizowanego po pó³-
nocnej stronie jezdni;

9) dla terenu 9KD-L ustala siê:

a) drogê klasy lokalnej,

b) szeroko�æ w liniach rozgraniczaj¹cych - 18,00 m z
poszerzeniami, jak na rysunku planu,

c) szeroko�æ jezdni nie mniejsz¹ ni¿ 6,00 m,

d) lokalizacjê chodników po obu stronach jezdni,

e) skrzy¿owania z 1KD-L, 8KD-L oraz 7KD-L i 6KD-L,

f) zachowanie i uzupe³nienie istniej¹cych szpalerów
drzew;

10) dla terenu 10KD-GPS ustala siê:

a) drogê klasy g³ównej ruchu przyspieszonego, fragment
drogowego wêz³a �Naramowicka� przeznaczony dla
pieszych i rowerzystów,

b) szeroko�æ w liniach rozgraniczaj¹cych, jak na rysunku
planu,

c) szeroko�æ chodnika nie mniejsz¹ ni¿ 5,00 m,

d) szeroko�æ �cie¿ki rowerowej przebiegaj¹cej na kierun-
ku pó³noc-po³udnie nie mniejsz¹ ni¿ 2,00 m;

11) dla terenu 11KD-D ustala siê:

a) drogê klasy dojazdowej,

b) szeroko�æ w liniach rozgraniczaj¹cych - 12,50 m z
poszerzeniami, jak na rysunku planu,

c) lokalizacjê chodnika po zachodniej stronie jezdni,

d) lokalizacjê wy³¹cznie jednego zjazdu na drogê we-
wnêtrzn¹ na terenie 3Z;

12) dla terenu 12KD-D ustala siê:

a) drogê klasy dojazdowej,

b) szeroko�æ w liniach rozgraniczaj¹cych - 9,00 m z posze-
rzeniami, jak na rysunku planu,

c) skrzy¿owanie z 1KD-L,

d) plac do zawracania na zakoñczeniu jezdni,

e) lokalizacjê chodników po obu stronach jezdni;

13) dla terenu 13KDW-pp ustala siê:

a) lokalizacjê parkingu,

b) szeroko�æ w liniach rozgraniczaj¹cych, jak na rysunku
planu,

c) dostêp dla samochodów 1 zjazdem do terenu 1KD-L
oraz 1 zjazdem do przed³u¿enia terenu 1KD-L poza
obszarem planu;

14) nakazuje siê lokalizowanie nowych dróg w powi¹zaniu z
istniej¹cymi lub projektowanymi, zgodnie z ustaleniami
planu;

15) zakazuje siê wyznaczania miejsc postojowych dla samo-
chodów na terenach dróg publicznych;

16) dopuszcza siê przystosowanie dróg klasy L do prowadze-
nia komunikacji zbiorowej autobusowej;

17) dopuszcza siê lokalizacjê dodatkowych, innych ni¿ ustalo-
ne planem, elementów uk³adu komunikacyjnego, zgodnie
z przepisami odrêbnymi;

18) dopuszcza siê roboty budowlane w zakresie sieci infra-
struktury technicznej;

19) nakazuje siê powi¹zanie sieci infrastruktury technicznej z
uk³adem zewnêtrznym oraz zapewnienie dostêpu do sieci,
zgodnie z przepisami odrêbnymi.

11. W zakresie sposobów i terminów tymczasowego zago-
spodarowania, urz¹dzenia i u¿ytkowania terenów nie podej-
muje siê ustaleñ.

12. Ustala siê stawkê stanowi¹c¹ podstawê do okre�lania
op³aty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysoko�ci 30%.

§11. Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Mia-
sta Poznania.

§12. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni od daty
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wiel-
kopolskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Poznania
(-) Grzegorz Ganowicz
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Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003
r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492,
z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45,
poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880 oraz
z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237
i Nr 220, poz. 1413) Rada Miasta Poznania rozstrzyga, co
nastêpuje:

§1. Uwagi zg³oszone przez: Terenowy � Lider � Zwi¹zko-
wy Stowarzyszenia Krajowego Zwi¹zku By³ych Pracowników
� PGR.

1) tre�æ uwagi: projekt planu zagospodarowania przestrzen-
nego w tym obrêbie i obszarze terenowym � Naramowice
po stronie wschodniej w szczególno�ci na czê�ci po by³ym
Kombinacie PGO-Naramowice, jest przemy�lany p³ytko
spo³ecznie dla �rodowiska mieszkañców Naramowice i w
okolicy wielu przyby³ych nowych zabudowañ mieszkal-
nych;

rozstrzygniêcie: nieuwzglêdniona;

uzasadnienie: uwaga w znacznym stopniu dotyczy tere-
nów znajduj¹cych siê poza granicami obszaru objêtego
projektem mpzp. �Naramowice � ul. Karpia�, tj. terenów
na których obowi¹zuj¹ mpzp. �Naramowice � Czarnucha�
czê�æ pó³nocna (Uchwa³a Nr XXXVI/301/IV/2004 Rady
Miasta Poznania z dnia 13 stycznia 2004 r.), mpzp. �Nara-
mowice � Czarnucha� czê�æ po³udniowa (Uchwa³a Nr
XXXVI/302/IV/2004 Rady Miasta Poznania z dnia 13 stycz-
nia 2004 r.), mpzp. �Naramowice, ul. Karpia � Sielawy�
(Uchwa³a Nr LXIX/806/III/2001 Rady Miasta Poznania z
dnia 18 wrze�nia 2001 r.) i mpzp. �Morasko � Radojewo
� Umultowo, Dolina Warty � czê�æ B� (Uchwa³a Nr XL/418/
V/2008 Rady Miasta Poznania z dnia 8 lipca 2008 r.).
Wymienione plany miejscowe wraz z mpzp. �Ul. Naramo-
wicka � czê�æ po³udniowa� (Uchwa³a Nr XCIX/1121/IV/
2006 Rady Miasta Poznania z dnia 11 lipca 2006 r.),
sporz¹dzanym projektem mpzp. �III Rama Komunikacyjna
odcinek pó³nocny� i przedmiotowym projektem planu
stanowi¹ ca³o�ciow¹ koncepcjê dla tej czê�ci miasta, w
ramach której lokalizowane s¹ przestrzenie publiczne,
tereny zieleni urz¹dzonej, u¿yteczno�ci publicznej z nie-
zbêdn¹ infrastruktur¹ techniczn¹ i drogow¹;

2) tre�æ uwagi: za³o¿enia projektu nie przynosz¹ satysfakcji
¿yciowej � setkom rodzin, m³odzie¿y i dzieciom szkó³ i
przedszkoli. Ludzkie ¿ycie w Naramowicach bêdzie okolo-
ne tylko zabudow¹ trwa³¹ � budowlan¹ i utwardzon¹
rzeczywisto�ci¹ betonowo - skaln¹ w obszarze. Obecnie
pomniejsze ju¿ pobudowane � kilkobudynkowe osiedle
np. Sielawy, Ma³e Naramowice, Karpia itd., s¹ zamkniêty-

Za³¹cznik Nr 2
do uchwa³y Nr LII/692/V/2009

Rady Miasta Poznania
z dnia 7 kwietnia 2009 r.

ROZSTRZYGNIÊCIE RADY MIASTA POZNANIA O SPOSOBIE ROZPATRZONYCH UWAG WNIESIONYCH
DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU

�NARAMOWICE � UL. KARPIA� W POZNANIU

mi rubie¿ami Naramowice, otoczone i obwarowane zapo-
rami w postaci murowych i ¿elaznych p³otów, bram i
zabezpieczeñ sygnalizacyjno - ochronnych;

rozstrzygniêcie: nieuwzglêdniona;

uzasadnienie: w projekcie planu wyznacza siê tereny
zieleni w tym zieleni urz¹dzonej, dla których ustala siê
m.in.: zakaz lokalizacji ogrodzeñ, zachowanie istniej¹cych
zbiorników wodnych, zakaz lokalizacji reklam, lokalizacjê
placu zabaw, prace restauratorskie przy parku podwor-
skim i dawnym dworze, minimalny procent powierzchni
terenu biologicznie czynnej; w ramach terenu zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej lokalizuje siê ci¹g pieszy z
przej�ciem bramowym oraz plac wyznaczony obowi¹zuj¹-
cymi liniami zabudowy, z nawierzchni¹ z elementów roz-
bieralnych, zagospodarowany zieleni¹ minimum w 30%,
z zakazem lokalizacji parkingów naziemnych; dla terenów
dróg publicznych ustala siê lokalizacjê jezdni, chodników
oraz �cie¿ek rowerowych o okre�lonych minimalnych
parametrach;

ponadto, projekt planu stanowi fragment wiêkszego za³o-
¿enia, które realizuj¹ obowi¹zuj¹ce mpzp. �Naramowice �
Czarnucha� czê�æ pó³nocna, mpzp. �Naramowice � Czar-
nucha� czê�æ po³udniowa, mpzp. �Naramowice, ul. Karpia
� Sielawy�, mpzp. �Morasko � Radojewo � Umultowo,
Dolina Warty � czê�æ B�, mpzp. �Ul. Naramowicka � czê�æ
po³udniowa�, wraz z obecnie sporz¹dzanym projektem
mpzp. �III Rama Komunikacyjna odcinek pó³nocny�; w
ramach ww. planów lokalizowane s¹ przestrzenie publicz-
ne, tereny zieleni urz¹dzonej, u¿yteczno�ci publicznej z
niezbêdn¹ infrastruktur¹ techniczn¹ i drogow¹, w tym
now¹ tras¹ tramwajow¹ z pêtl¹ przy ul. Rubie¿;

3) tre�æ uwagi: Za budynkiem Hotelu - Naramowice ul.
Naramowicka �150/Karpia i wokó³ �Starego Pa³acu - Na-
ramowice�, wyniszczony zosta³ ca³y dotychczasowy i je-
dyny w Naramowicach � park �rodowiskowy z urz¹dzenia-
mi rekreacyjno - zabawowymi i kulturalnymi (Muszla
Koncertowa) dla doros³ych mieszkañców i m³odzie¿y z
rodzin PGR/PGO oraz okolic Naramowic;

rozstrzygniêcie: nieuwzglêdniona;

uzasadnienie: uwaga dotyczy zabudowy mieszkaniowej w
dawnym parku podworskim zrealizowanej przed podjê-
ciem uchwa³y o przyst¹pieniu do sporz¹dzania planu; dla
omawianego terenu, celem podtrzymania historycznej
funkcji miejsca, projekt planu ustala:

- w zakresie przeznaczenia teren zieleni urz¹dzonej �
parki, zieleñce, z dopuszczeniem zachowania budyn-
ków mieszkalnych,
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- w zakresie zasad ochrony i kszta³towania ³adu prze-
strzennego zakaz lokalizacji ogrodzeñ,

- w zakresie zasad ochrony �rodowiska, przyrody i kra-
jobrazu kulturowego uwzglêdnienie w projektowanym
zagospodarowaniu terenu istniej¹cych drzew oraz nowe
nasadzenia drzew i krzewów, zagospodarowanie ziele-
ni¹ wszystkich wolnych od utwardzenia fragmentów
terenów, zachowanie stawu wraz z wysp¹,

- w zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i
zabytków oraz dóbr kultury wspó³czesnej prace restau-
ratorskie przy parku podworskim i dawnym dworze,

- w zakresie wymagañ wynikaj¹cych z potrzeb kszta³to-
wania przestrzeni publicznych lokalizacjê placu zabaw,

- w zakresie parametrów, wska�ników kszta³towania za-
budowy oraz zagospodarowania terenu minimaln¹
powierzchniê terenu biologicznie czynn¹ dzia³ki bu-
dowlanej � 60%;

4) tre�æ uwagi: M³odzie¿ i dzieci przedszkolne pozbawione s¹
jakiejkolwiek mo¿liwo�ci odpoczynku sportowego i uciech
zabawowych w ogóle;

rozstrzygniêcie: nieuwzglêdniona;

uzasadnienie: zgodnie z §40 rozporz¹dzenia Ministra Infra-
struktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadaæ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. z dnia 15 kwietnia 2002 r.) W zespole
budynków wielorodzinnych objêtych jednym pozwole-
niem na budowê nale¿y, stosownie do potrzeb u¿ytko-
wych, przewidzieæ place zabaw dla dzieci i miejsca rekre-
acyjne dostêpne dla osób niepe³nosprawnych, przy czym
co najmniej 30% tej powierzchni powinno znajdowaæ siê
na terenie biologicznie czynnym, chyba ¿e przepisy odrêb-
ne stanowi¹ inaczej, wymieniony przepis jest nadrzêdny
w stosunku do prawa miejscowego i musi byæ stosowany;
oprócz tego, pod warunkiem spe³nienia ustalonych w
projekcie planu parametrów, nie ma przeciwwskazañ dla
lokalizacji obiektów sportu i rekreacji w ramach terenów
us³ugowych;

ponadto, projekt planu stanowi fragment wiêkszego za³o-
¿enia, które realizuj¹ obowi¹zuj¹ce mpzp. �Naramowice �
Czarnucha� czê�æ pó³nocna, mpzp. �Naramowice � Czar-
nucha� czê�æ po³udniowa, mpzp. �Naramowice, ul. Karpia
� Sielawy�, mpzp. �Morasko � Radojewo � Umultowo,
Dolina Warty � czê�æ B�, mpzp. �Ul. Naramowicka � czê�æ
po³udniowa�, wraz z obecnie sporz¹dzanym projektem
mpzp. �III Rama Komunikacyjna odcinek pó³nocny�; w
ramach ww. planów lokalizowane s¹ przestrzenie publicz-
ne, tereny zieleni urz¹dzonej, u¿yteczno�ci publicznej, w
tym o�wiaty z niezbêdn¹ infrastruktur¹ techniczn¹ i dro-
gow¹;

5) tre�æ uwagi: Wzajemnie s¹siaduj¹ce osiedla mieszkanio-
we � W³. £okietka, Wilczy M³yn, WSM � Naramowice,
¯urawiniec, Rubie¿ i te okoliczne mniejsze terenowo z
ulicami � Sarmack¹ i du¿ym obszarem zabudowanych
Dzia³ek Rodzinnych oraz Szko³ami nr 48 na ul. Sarmackiej
105 i przedszkolami nr 141 na ul. Sarmackiej 5 oraz
spo³ecznie ¿ywotnie dzia³aj¹c¹ Fili¹ MOPR i Ko³em �rodo-

wiskowym PTTK w Naramowicach nie maj¹ aktualnie
¿adnych bliskich ani okolicznych terenów ekologiczno -
parkowych i sportowych urz¹dzeñ;

rozstrzygniêcie: nieuwzglêdniona;

uzasadnienie: uwaga dotyczy terenów znajduj¹cych siê
poza granicami obszaru objêtego projektem mpzp. �Nara-
mowice � ul. Karpia�;

6) tre�æ uwagi: p³ytki spo³ecznie projekt planu, wyra¿ony
umys³ami projektantów miejskich, zatraci³ wieloletni¹ �Na-
ramowick¹ - Nadziejê�, ¿e w tak piêknej rolniczo � ³¹kowej
i przyle�nej, nadwarciañskiej, malowniczej okolicy, nigdy
nie bêdzie ju¿ spacerowego parku, sportowego boiska,
placu rekreacyjnego lub nawet przyrzecznego letniego
k¹pieliska nad uroczym brzegiem rzeki Warty i w³a�nie w
kierunku spadku ul. Karpia � do Karolina, czy w nadbrze¿u
� strumyka wodnego � �Ró¿any Potok� � przy Gajówce �
Naramowice;

rozstrzygniêcie: nieuwzglêdniona;

uzasadnienie: uwaga w znacznym stopniu dotyczy tere-
nów znajduj¹cych siê poza granicami obszaru objêtego
projektem mpzp. �Naramowice � ul. Karpia�, zasady
zagospodarowania terenów nad rzek¹ Wart¹ i Ró¿anym
Potokiem zosta³y okre�lone w mpzp. �Morasko � Radoje-
wo � Umultowo, Dolina Warty � czê�æ B�;

ponadto w projekcie planu wyznacza siê tereny zieleni w
tym zieleni urz¹dzonej, dla których ustala siê m.in.: zakaz
lokalizacji ogrodzeñ, zachowanie istniej¹cych zbiorników
wodnych, zakaz lokalizacji reklam, lokalizacjê placu zabaw,
prace restauratorskie przy parku podworskim i dawnym
dworze, minimalny procent powierzchni terenu biologicz-
nie czynnej; oprócz tego, pod warunkiem spe³nienia usta-
lonych w projekcie planu parametrów, nie ma przeciw-
wskazañ dla lokalizacji obiektów sportu i rekreacji w
ramach terenów us³ugowych.

§2. Uwaga zg³oszone przez: Krzysztofa Szafraniaka.

1) tre�æ uwagi: proszê o umo¿liwienie podwy¿szenie wie¿y
ponad istniej¹c¹ zabudowê o mo¿liwo�æ wykowania stro-
mego dachu nad budynkiem;

rozstrzygniêcie: nieuwzglêdniona;

uzasadnienie: w projekcie planu, w zakresie zasad ochro-
ny dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury
wspó³czesnej, ustala siê prace restauratorskie, które wg
art. 3 pkt 7 Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami oznaczaj¹ prace dzia³ania maj¹ce na celu wy-
eksponowanie warto�ci artystycznych i estetycznych za-
bytku, w tym, je¿eli istnieje taka potrzeba, uzupe³nienie lub
odtworzenie jego czê�ci, oraz dokumentowanie tych dzia-
³añ; w zwi¹zku z powy¿szym warunkiem podwy¿szenia
wie¿y jest spe³nienie okre�lonego powy¿ej warunku.

§3. Uwagi zg³oszone przez: Stowarzyszenie na rzecz Eko-
logicznej Komunikacji �SEKCJA ROWETRZYSTÓW MIEJ-
SKICH�.

1) tre�æ uwagi: zast¹pienie w §10 ust. 10 pkt 1 lit. d) i e)
ustaleñ przewiduj¹cych lokalizacjê w ul. Karpiej chodnika
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tylko po pó³nocnej stronie jezdni, a drogi rowerowej tylko
po po³udniowej stronie jezdni, ustaleniami przewiduj¹cy-
mi lokalizacjê:

- obustronnych chodników,

- obustronnych dróg rowerowych o szeroko�ci co naj-
mniej 1,5 m, a ewentualnie, w razie miejscowych
ograniczeñ przestrzennych - dróg pieszo - rowero-
wych;

rozstrzygniêcie: nieuwzglêdniona;

uzasadnienie: poniewa¿ droga oznaczona w projekcie
planu symbolem 1KD-L stanowi istniej¹c¹ ul. Karpia, w
czê�ci zadrzewiona, wzd³u¿ której zlokalizowana jest zabu-
dowa i ogrodzenia dlatego brak jest miejsca na wyznacze-
nie obustronnych chodników oraz obustronnych �cie¿ek
rowerowych a nawet obustronnych dróg pieszo - rowero-
wych;

2) tre�æ uwagi: zast¹pienie w §10 ust. 10 pkt 4 lit. d) i e)
ustaleñ przewiduj¹cych lokalizacjê w ul. 4 KD-L chodnika
o min. szer. 3,0 m tylko po zachodniej stronie jezdni, a
drogi rowerowej o min. szer. 3,0 m tylko po wschodniej
stronie jezdni, ustaleniami przewiduj¹cymi lokalizacjê:

- obustronnych chodników o szeroko�ci co najmniej 1,5
m,

- obustronnych dróg rowerowych o szeroko�ci co naj-
mniej 1,5 m, a w miarê mo¿liwo�ci co najmniej 2,0 m;

rozstrzygniêcie: nieuwzglêdniona;

uzasadnienie: wymienione w uwadze ustalenia projektu
planu stanowi¹ kontynuacjê zapisów dla tej ulicy, uchwa-
lonych w mpzp. �Naramowice � ul. Czarnucha� � czê�æ
po³udniowa.

§4. Uwaga zg³oszona przez: uwaga zbiorowa.

1) tre�æ uwagi: uwzglêdnienie chodników oraz dróg rowero-
wych (o szeroko�ci co najmniej 1,5 m) po obu stronach
ulic Karpiej i 4 KD-L;

rozstrzygniêcie: nieuwzglêdniona;

uzasadnienie: poniewa¿ droga oznaczona w projekcie
planu symbolem 1KD-L stanowi istniej¹c¹ ul. Karpia, w
czê�ci zadrzewiona, wzd³u¿ której zlokalizowana jest zabu-
dowa i ogrodzenia dlatego brak jest miejsca na wyznacze-
nie obustronnych chodników oraz obustronnych �cie¿ek
rowerowych a nawet dróg pieszo - rowerowych; nato-
miast przyjête w projekcie planu ustalenia dla terenu 4KD-
L stanowi¹ kontynuacjê zapisów dla tej ulicy, uchwalo-
nych w mpzp. �Naramowice � ul. Czarnucha� � czê�æ
po³udniowa.

§5. Uwagi zg³oszone przez: Jadwigê, Stanis³awa Szafra-
niaków.

1) tre�æ uwagi: Na dz. nr 9/38 znajduje siê budynek us³ugo-
wy, którego nie wrysowano na planie � czy¿by opracowu-
j¹cy plan nie by³ w terenie � budynek ten przekre�la
b³êdn¹ koncepcjê wspólnej zieleni osiedla na Karpiej �
Sielawy i za hotelem Naramowice;

rozstrzygniêcie: nieuwzglêdniona;

uzasadnienie: w zakresie parametrów, wska�ników kszta³-
towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu projekt
planu dopuszcza zachowanie istniej¹cej zabudowy miesz-
kaniowej i us³ugowej bez mo¿liwo�ci rozbudowy, do któ-
rej z racji na lokalizacjê odnosz¹ siê równie¿ ustalenia w
zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt-
ków oraz dóbr kultury wspó³czesnej, tj. obowi¹zek prac
restauratorskich przy parku podworskim i dawnym dwo-
rze, w zwi¹zku z powy¿szym warunkiem inwestowania w
ramach istniej¹cej zabudowy bêdzie m.in. spe³nienie okre-
�lonych powy¿ej warunków; ponadto zgodnie z art. 35
Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Tereny, których przeznaczenie plan miejscowy zmienia,
mog¹ byæ wykorzystywane w sposób dotychczasowy do
czasu ich zagospodarowania zgodnie z tym planem;

2) tre�æ uwagi: Prosimy o uwzglêdnienie mo¿liwo�ci pod-
wy¿szenia budynku znajduj¹cego siê na dzia³ce nr 9/38
(nie wrysowanego na planie) do dwóch kondygnacji;

rozstrzygniêcie: nieuwzglêdniona;

uzasadnienie: w zakresie parametrów, wska�ników kszta³-
towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu projekt
planu dopuszcza zachowanie istniej¹cej zabudowy miesz-
kaniowej i us³ugowej bez mo¿liwo�ci rozbudowy, do któ-
rej z racji na lokalizacjê odnosz¹ siê równie¿ ustalenia w
zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt-
ków oraz dóbr kultury wspó³czesnej, tj. obowi¹zek prac
restauratorskich przy parku podworskim i dawnym dwo-
rze, w zwi¹zku z powy¿szym warunkiem inwestowania w
ramach istniej¹cej zabudowy bêdzie m.in. spe³nienie okre-
�lonych powy¿ej warunków.

§6. Uwaga zg³oszona przez: Sebastiana Tomiaka, Hadara
Jerzego Dubeca.

1) tre�æ uwagi: §5 pkt 10 ppkt 10 � proponuje siê wprowadziæ
zapis: Ustala siê maksymaln¹ wysoko�æ stacji bazowych
telefonii komórkowej lokalizowanej na budynkach do 3/4
wysoko�ci tych budynków;

rozstrzygniêcie: czê�ciowo nieuwzglêdniona;

uzasadnienie: uwaga czê�ciowo uwzglêdniona w zakresie
zwiêkszenia wysoko�æ konstrukcji wsporczej � do max 1/
4 wysoko�ci budynku na terenie 9U, a na pozosta³ych
tylko do max 1/3.

§7. Uwaga zg³oszona przez: Tomasza Jakubowskiego.

1) tre�æ uwagi: UWAGA 1 do Mpzp �Naramowice � ul.
Karpia� w Poznaniu Zamieszczona w tre�ci Uchwa³y (nr...)
Rady Miasta Poznania, w sprawie uchwalenia Mpzp tere-
nu �Naramowice - ul. Karpia� w Poznaniu, tre�æ §1 ust. l,
nie jest zgodna z prawd¹, nie jest zgodna ze stanem
faktycznym. Uzasadnienie: Prezentowany Mpzp �Naramo-
wice - ul. Karpia� w Poznaniu, nie jest zgodny ze �Studium
uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego miasta Poznania� - uchwa³a nr XXXI/299/V/08 Rady
Miasta Poznania z dnia 18 stycznia 2008.

1.1. Niezgodno�æ w zakresie: Wysoko�æ zabudowy:

1.1.1. Ustalenia: �Studium uwarunkowañ i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego miasta Poznania�:
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Teren zawarty miêdzy ulicami Karpia i Sielawy, oznaczono
w Studium - jako B2/M1 sw. (...) Ustalono dla tego terenu
preferowan¹ wysoko�æ zabudowy: do 6 kondygnacji nad-
ziemnych.

1l.1.2. Ustalenia: Mpzp �Naramowice - ul. Karpia� w Pozna-
niu:

Teren zawarty miêdzy ulicami Karpia i Sielawy: oznaczono
w Mpzp - jako 3MW.(...) Ustalono dla tego terenu wyso-
ko�æ zabudowy: 5 kondygnacji nadziemnych, w tym u¿yt-
kowe poddasze;

rozstrzygniêcie: nieuwzglêdniona;

uzasadnienie: przytoczony zapis Studium okre�la górn¹
granicê wysoko�ci zabudowy dla omawianego terenu,
która winna przewa¿aæ na danym terenie, ponadto na
etapie sporz¹dzania planów miejscowych, w wyniku prze-
prowadzonych analiz przestrzennych, wysoko�æ zabudo-
wy mo¿e byæ lokalnie podwy¿szona, w zwi¹zku z powy¿-
szym projekt planu jest zgodny z Studium skoro swymi
ustaleniami nie przekracza wysoko�ci okre�lonej w Stu-
dium;

2) tre�æ uwagi: UWAGA 2 do Mpzp �Naramowice � ul.
Karpia� w Poznaniu Studium (...) ustala dla tego terenu
zabudowê �redniowysok¹, co oznacza zgodnie z Prawem
Budowlanym (DU nr 156 z 17 sierpnia 2006) zabudo-
wê o wysoko�ci ponad 12.0 m do 25.0 m w³¹cznie nad
poziom terenu lub mieszkalne o wysoko�ci ponad 4 do 9
kondygnacji nadziemnych w³¹cznie. Studium (...) ustala
dla tego terenu preferowan¹ wysoko�æ, do 6 kondygnacji
nadziemnych. Studium nie zakazuje budynków wy¿szych,
do 9 kondygnacji.

Mpzp �Naramowice - ul. Karpia� w Poznaniu ustala dla
tego samego terenu maksymaln¹ wysoko�æ zabudowy,
jako 5 kondygnacji nadziemnych, w tym u¿ytkowe podda-
sze, co jest niezgodne z wi¹¿¹cymi ustaleniami �Studium
uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego miasta Poznania� - dla tego terenu, które ustalaj¹
wysoko�æ zabudowy �redniowysokiej, tzn. od 4 do 9
kondygnacji, wskazuj¹c preferowan¹ wysoko�æ zabudo-
wy: 6 kondygnacji. Przyjêcie niezgodnych z wi¹¿¹cymi
ustaleniami �Studium uwarunkowañ i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego miasta Poznania� warun-
ków i parametrów kszta³towania zabudowy, dla tego tere-
nu, ¿¹danie zabudowy 5-kondygnacyjnej zamiast 6-kondy-
gnacyjnej, oznacza w istocie stratê na poziomie nie mniej
ni¿ 16.6% zakresu rzeczowego planowanych inwestycji;

rozstrzygniêcie: nieuwzglêdniona;

uzasadnienie: Studium okre�la granice wysoko�ci zabudo-
wy dla omawianego terenu, która winna przewa¿aæ na
danym terenie, ponadto na etapie sporz¹dzania planów
miejscowych, w wyniku przeprowadzonych analiz prze-
strzennych, wysoko�æ zabudowy mo¿e byæ lokalnie obni-
¿ona lub podwy¿szona, w zwi¹zku z powy¿szym projekt
planu jest zgodny z Studium skoro swymi ustaleniami nie
przekracza wysoko�ci okre�lonej w Studium;

3) tre�æ uwagi: 2.1. Niezgodno�æ w zakresie: Przeznaczenie
terenu:

2.1.1. Ustalenia: �Studium uwarunkowañ i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego miasta Poznania�.

Teren zawarty miêdzy ulicami Karpia i Sielawy, oznaczono
w Studium - jako B2/M1sw.

W obrêbie tego obszaru nie wyró¿niono dzia³ki nr 29/30 o
powierzchni 1.124.0 m2 i teren ten jest objêty zasadami
okre�lonymi dla terenów przeznaczonych pod zabudowê:
B2/M1sw. Teren dzia³ki nr 29/30 nie zosta³ wy³¹czony z
zabudowy.

2.1.2. Ustalenia: Mpzp �Naramowice - ul. Karpia� w Pozna-
niu:

Fragment terenu przy ul. Sielawy, dzia³kê nr 29/30, ozna-
czono w Mpzp - jako 2ZP, W zakresie przeznaczenia tego
terenu, ustalono: tereny zieleni urz¹dzonej, parki, zieleñce.
Ustalono dla tego terenu, dopuszczenie lokalizacji sieci
infrastruktury technicznej oraz lokalizacjê dróg wewnêtrz-
nych. Ustalono zagospodarowanie tego terenu zieleni¹.
Zakazano lokalizacji ogrodzeñ.

Ustalono dla tego terenu zakaz lokalizacji budynków.

Wg ustaleñ Mpzp �Naramowice - ul. Karpia� w Poznaniu
zawartych §7 ust. 6, nadal jest to dzia³ka budowlana, mimo
równoczesnego zakazu lokalizacji budynków;

rozstrzygniêcie: nieuwzglêdniona;

uzasadnienie: zgodnie z Studium:

KIERUNKI ZMIAN W PRZEZNACZENIU TERENÓW - 5.1.3.
Tereny przeznaczone pod zabudowê: Podstawowe prze-
znaczenie terenów zosta³o okre�lone (w Studium) dla
terenu brutto.

B 2 PI¥TKOWO, REJON ULICY NARAMOWICKIEJ, WIL-
CZY M£YN � 3. KIERUNKI OCHRONY �RODOWISKA PRZY-
RODNICZEGO I JEGO ZASOBÓW:

Na terenach przeznaczonych (w Studium) pod nowe funk-
cje mieszkaniowe regulacje dotycz¹ce zieleni powinny
zostaæ okre�lone na etapie planów miejscowych.;

w zwi¹zku z powy¿szym przyjête w projekcie planu usta-
lenia dot. przeznaczenia przedmiotowego terenu wype³-
niaj¹ cytowan¹ delegacjê z Studium i tym samym s¹
zgodne z wyra¿on¹ w nim polityk¹ miasta;

4) tre�æ uwagi: UWAGA 3. do Mpzp �Naramowice � ul.
Karpia� w Poznaniu

Przyjêcie niezgodnych z wi¹¿¹cymi ustaleniami �Studium
uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego miasta Poznania� warunków i parametrów kszta³to-
wania zabudowy, dla tego terenu oznacza w istocie utratê
mo¿liwo�ci realizacji planowanych inwestycji, na dzia³ce
nr 29/30.

Wprowadzenie niezgodnych z wi¹¿¹cymi ustaleniami Stu-
dium (...) zapisów dla przeznaczenia terenu dzia³ki nr 29/
30 na teren zieleni urz¹dzonej, parki, zieleñce i objêcie
tego terenu zakazem zabudowy, uwa¿am za niedopusz-
czalne odstêpstwo od wi¹¿¹cych ustaleñ Studium (...)

Zakazuj¹c zabudowy na dzia³ce 29/30, Mpzp �Naramowice
- ul. Karpia� w Poznaniu, dopuszcza na tej dzia³ce sieci
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infrastruktury ze strefami ochronnymi i drogi wewnêtrzne.
Du¿a czê�æ istniej¹cej na dzia³ce 29/30 zieleni, to obiekty
usytuowane bezpo�rednio na trasie istniej¹cej magistrali
wodoci¹gowej w250 i kablach energetycznych 5eNN. Mpzp
nie wyznacza konkretnych obiektów zieleni wymagaj¹-
cych ochrony i stref ochronnych, bo takich na tym terenie
nie ma.

Uzasadnianie zakazu lokalizacji ogrodzeñ na dzia³ce 2ZP
(je¿eli za tym zakazem kryje siê ogrodzenie tej konkretnej
dzia³ki) zasadami ochrony i kszta³towania ³adu przestrzen-
nego, jest niezrozumia³¹ i niczym nieuzasadnion¹ inge-
rencj¹ w sposób wykonywania prawa w³asno�ci. Wnoszê
do Mpzp uwagê, by jednoznacznie (nie dopuszczaj¹c
dowolno�ci interpretacji; okre�liæ przeznaczenie terenu
dzia³ki 29/30, zgodne z wi¹¿¹cymi ustaleniami �Studium
uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego miasta Poznania�;

rozstrzygniêcie: czê�ciowo nieuwzglêdniona;

uzasadnienie: uwaga uwzglêdniona w zakresie zniesienia
zakazu lokalizacji ogrodzeñ, w pozosta³ym zakresie:

Studium okre�la granice wysoko�ci zabudowy dla oma-
wianego terenu, która winna przewa¿aæ na danym terenie,
ponadto na etapie sporz¹dzania planów miejscowych, w
wyniku przeprowadzonych analiz przestrzennych, wyso-
ko�æ zabudowy mo¿e byæ lokalnie obni¿ona lub podwy¿-
szona, w zwi¹zku z powy¿szym projekt planu jest zgodny
z Studium skoro swymi ustaleniami nie przekracza wyso-
ko�ci okre�lonej w Studium;

KIERUNKI ZMIAN W PRZEZNACZENIU TERENÓW - 5.1.3.
Tereny przeznaczone pod zabudowê: Podstawowe prze-
znaczenie terenów zosta³o okre�lone (w Studium) dla
terenu brutto.;

B 2 PI¥TKOWO, REJON ULICY NARAMOWICKIEJ, WIL-
CZY M£YN � 3. KIERUNKI OCHRONY �RODOWISKA PRZY-
RODNICZEGO I JEGO ZASOBÓW:

Na terenach przeznaczonych (w Studium) pod nowe funk-
cje mieszkaniowe regulacje dotycz¹ce zieleni powinny
zostaæ okre�lone na etapie planów miejscowych.;

w zwi¹zku z powy¿szym przyjête w projekcie planu usta-
lenia dot. przeznaczenia przedmiotowego terenu wype³-
niaj¹ cytowan¹ delegacjê z Studium i tym samym s¹
zgodne z wyra¿on¹ w nim polityk¹ miasta;

5) tre�æ uwagi: 3.1. Niezgodno�æ w zakresie: Przeznaczenie
terenu:

3.1.1. Ustalenia: �Studium uwarunkowañ i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego miasta Poznania�:

Teren zawarty miêdzy ulicami Karpia i Dworska, oznaczo-
no w Studium - jako B2/U1sw/P1sw. W zakresie przezna-
czenia tego terenu, ustalono tereny zabudowy �redniowy-
sokiej o funkcji us³ugowej z dopuszczeniem terenów zabu-
dowy �redniowysokiej: zak³adów przemys³owych wyso-
kich technologii. Ustalono dla tego terenu wysoko�æ zabu-
dowy: preferowana wysoko�æ: do 20.0 m.

3.1.2. Ustalenia: Mpzp �Naramowice - ul. Karpia� w Pozna-
niu:

Fragment terenu przy ul. ul. Karpia/ul. Dworska, oznaczo-
no w Mpzp - jako 1 MW,

W zakresie przeznaczenia tego terenu, ustalono tereny
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i us³ug.

Wysoko�æ zabudowy: 3 kondygnacje w tym poddasze
u¿ytkowe. Wysoko�æ górnej krawêdzi elewacji: 6.0 do 7.0
m i 12.0 m do kalenicy;

rozstrzygniêcie: nieuwzglêdniona;

uzasadnienie: podwa¿ane w uwadze przeznaczenie, w kon-
tek�cie zabudowy mieszkaniowej przy ul. Karpia, ul. Dwor-
skiej i ul. Sielawy, jest zgodne z ustaleniami Studium:

5. KIERUNKI ZMIAN W PRZEZNACZENIU TERENÓW. 5.1.
KATEGORIE PRZEZNACZENIA TERENÓW � 5.1.3. Tereny
przeznaczone pod zabudowê

Na terenach us³ugowych oraz przemys³owych, dopuszcza
siê realizacjê zabudowy mieszkaniowej w zakresie umo¿-
liwiaj¹cym dokoñczenie za³o¿enia urbanistycznego, wy-
³¹cznie w miejscach wskazanych w miejscowym planie;

6) tre�æ uwagi: UWAGA 4. do Mpzp �Naramowice � ul.
Karpia� w Poznaniu

Przyjêto w Mpzp �Naramowice - ul. Karpia� w Poznaniu,
jednoznacznie niezgodne z wi¹¿¹cymi ustaleniami �Stu-
dium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego miasta Poznania� warunki i parametry kszta³-
towania zabudowy, dla terenu zawartego miêdzy ulicami
Karpia i Dworska.

Wnoszê do Mpzp uwagê, by jednoznacznie (nie dopusz-
czaj¹c dowolno�ci interpretacji) okre�liæ przeznaczenie
tego terenu, zgodne z wi¹¿¹cymi ustaleniami �Studium
uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego miasta Poznania�;

rozstrzygniêcie: nieuwzglêdniona;

uzasadnienie: Studium okre�la granice wysoko�ci zabudo-
wy dla omawianego terenu, która winna przewa¿aæ na
danym terenie, ponadto na etapie sporz¹dzania planów
miejscowych, w wyniku przeprowadzonych analiz prze-
strzennych, wysoko�æ zabudowy mo¿e byæ lokalnie obni-
¿ona lub podwy¿szona, w zwi¹zku z powy¿szym projekt
planu jest zgodny z Studium skoro swymi ustaleniami nie
przekracza wysoko�ci okre�lonej w Studium;

KIERUNKI ZMIAN W PRZEZNACZENIU TERENÓW - 5.1.3.
Tereny przeznaczone pod zabudowê: Podstawowe prze-
znaczenie terenów zosta³o okre�lone (w Studium) dla
terenu brutto.

B 2 PI¥TKOWO, REJON ULICY NARAMOWICKIEJ, WIL-
CZY M£YN � 3. KIERUNKI OCHRONY �RODOWISKA PRZY-
RODNICZEGO I JEGO ZASOBÓW:

Na terenach przeznaczonych (w Studium) pod nowe funk-
cje mieszkaniowe regulacje dotycz¹ce zieleni powinny
zostaæ okre�lone na etapie planów miejscowych.

5. KIERUNKI ZMIAN W PRZEZNACZENIU TERENÓW. 5.1.
KATEGORIE PRZEZNACZENIA TERENÓW � 5.1.3. Tereny
przeznaczone pod zabudowê
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Na terenach us³ugowych oraz przemys³owych, dopuszcza
siê realizacjê zabudowy mieszkaniowej w zakresie umo¿-
liwiaj¹cym dokoñczenie za³o¿enia urbanistycznego, wy-
³¹cznie w miejscach wskazanych w miejscowym planie;

W zwi¹zku z powy¿szym przyjête w projekcie planu usta-
lenia jednoznacznie okre�laj¹ce przeznaczenie, linie zabu-
dowy, parametry zabudowy, itp., wype³niaj¹ cytowan¹
delegacjê z Studium i tym samym s¹ zgodne z wyra¿on¹
w nim polityk¹ miasta;

7) tre�æ uwagi: UWAGA 7. do Mpzp �Naramowice � ul.
Karpia� w Poznaniu

W Mpzp �Naramowice - ul. Karpia� w Poznaniu, w legen-
dzie do rysunku planu oznaczono:

a. Linie elektroenergetyczne 110 kV

b. G³ówne punkty zasilania GPZ gdy tymczasem te wska-
zane w legendzie do rysunku planu Mpzp, wymienione
elementy w granicach obszaru objêtego planem nie
wystêpuj¹, nie oznaczono ich w granicach planu (!!!);

rozstrzygniêcie: nieuwzglêdniona;

uzasadnienie: uwaga bezzasadna � dotyczy legendy wyry-
su ze Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowa-
nia przestrzennego miasta Poznania, a nie legendy planu,
która nie zawiera podnoszonych w uwadze elementów;

8) tre�æ uwagi: UWAGA 9. do Mpzp �Naramowice � ul.
Karpia� w Poznaniu

W projekcie Mpzp brak uzasadnienia dla stosowania mapy
w skali 1:2000 dla planu miejscowego, co jest wymagane
wg art. 16 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym.

Zastosowana skala mapy 1:2000 uniemo¿liwia w tym przy-
padku odczytanie istotnych elementów zagospodarowania.
Skutki tej niefrasobliwo�ci widaæ w projekcie planu;

rozstrzygniêcie: nieuwzglêdniona;

uzasadnienie: zgodnie z rozporz¹dzeniem w sprawie wy-
maganego zakresu projektu miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego §6. 1.: w przypadku sporz¹dza-
nia projektu rysunku planu miejscowego dla inwestycji
liniowych oraz dla obszaru o znacznej powierzchni do-
puszcza siê stosowanie map w skali 1: 2000;

Zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z
dnia 10 maja 2003 r.) Plan miejscowy sporz¹dza siê w skali
1:1.000, z wykorzystaniem urzêdowych kopii map zasad-
niczych albo w przypadku ich braku map katastralnych,
gromadzonych w pañstwowym zasobie geodezyjnym i
kartograficznym. W szczególnie uzasadnionych przypad-
kach dopuszcza siê stosowanie map w skali 1:500 lub
1:2.000, a w przypadkach planów miejscowych, które
sporz¹dza siê wy³¹cznie w celu przeznaczenia gruntów do
zalesienia lub wprowadzenia zakazu zabudowy, dopuszcza
siê stosowanie map w skali 1:5.000;

poniewa¿ projekt planu obejmuje obszar przesz³o 51 ha,
dlatego warunki okre�lone w rozporz¹dzeniu maj¹ zasto-
sowanie;

9) tre�æ uwagi: UWAGA 11. do Mpzp �Naramowice � ul.
Karpia� w Poznaniu

W istocie wyznaczenie linii zabudowy na dzia³kach przy-
legaj¹cych do dzia³ki nr 29/30, objêtej zakazem zabudowy,
oznacza wyznaczenie przez Mpzp pasa terenu o szeroko�ci
9.0 m i 11.0 m miêdzy lini¹ zabudowy na s¹siednich
dzia³kach a terenem umownie zajêtym przez zieleñ na
dzia³ce 29/30.

Zgodnie z warunkami Mpzp, tak wyznaczony teren ten ma
byæ otwarty, ogólnodostêpny, bez ogrodzenia i pozostaæ
we w³adaniu dotychczasowego w³a�ciciela;

rozstrzygniêcie: czê�ciowo nieuwzglêdniona;

uzasadnienie: teren 2ZP jest w ca³o�ci przeznaczony na
zieleñ urz¹dzon¹, w tym równie¿ nowe nasadzenia, projekt
planu nie ustala rodzaju w³adania nieruchomo�ci¹; uwaga
uwzglêdniona w zakresie zniesienia zakazu lokalizacji
ogrodzeñ co umo¿liwi zagospodarowanie ww. terenu np.
pod urz¹dzenie zamkniêtego placu zabaw;

10. tre�æ uwagi: MPZP ustala bowiem jednocze�nie ¿e na
dzia³ce nr 29/30 ustala zakaz lokalizacji budynków. Warun-
ki okre�lone Prawem Budowlanym (DU nr 156 z 17 sierp-
nia 2006) dotycz¹ wy³¹cznie s¹siednich dzia³ek budowla-
nych (!!!).

Wnoszê do Mpzp uwagê, by jednoznacznie (nie dopusz-
czaj¹c dowolno�ci interpretacji) okre�liæ przeznaczenie
tego terenu, zgodne z wi¹¿¹cymi ustaleniami �Studium
uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego miasta Poznania�.

Wnoszê do Mpzp uwagê, by jednoznacznie (nie dopusz-
czaj¹c dowolno�ci interpretacji) okre�liæ wymagane wa-
runki dla planowanej zabudowy na dzia³ce nr 29/30 i
dzia³kach s¹siednich, zgodne z Prawem Budowlanym (DU
nr 156 z 17 sierpnia 2006);

rozstrzygniêcie: nieuwzglêdniona;

uzasadnienie: w zgodzie z zapisami Studium (5. KIERUNKI
ZMIAN W PRZEZNACZENIU TERENÓW. 5.1. KATEGORIE
PRZEZNACZENIA TERENÓW � 5.1.3. Tereny przeznaczone
pod zabudowê) � Na terenach przeznaczonych (w Stu-
dium) pod nowe funkcje mieszkaniowe regulacje dotycz¹-
ce zieleni powinny zostaæ okre�lone na etapie planów
miejscowych, projekt planu dla przedmiotowego terenu
ustala m.in.:

- w zakresie przeznaczenia teren zieleni urz¹dzonej z
dopuszczeniem lokalizacji infrastruktury technicznej,
dróg wewnêtrznych, w zakresie zdefiniowanym w ust.
10,

- w zakresie zasad ochrony �rodowiska, przyrody i kra-
jobrazu kulturowego uwzglêdnienie w projektowanym
zagospodarowaniu terenu istniej¹cych drzew oraz nowe
nasadzenia drzew i krzewów; zagospodarowanie ziele-
ni¹ wszystkich wolnych od utwardzenia fragmentów
terenów, zagospodarowanie wód opadowych na tere-
nie; zagospodarowanie odpadów, zgodnie z przepisa-
mi odrêbnymi,
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- w zakresie parametrów, wska�ników kszta³towania za-
budowy oraz zagospodarowania terenu minimaln¹
powierzchniê terenu biologicznie czynn¹ dzia³ki bu-
dowlanej � 60%,

- w zakresie szczególnych warunków zagospodarowa-
nia terenów oraz ograniczenia w ich u¿ytkowaniu, w
tym zakazu zabudowy, ustala siê zakaz lokalizacji bu-
dynków,

- w zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej
dopuszcza siê roboty budowlane w zakresie sieci infra-
struktury technicznej,

w zwi¹zku z powy¿szym ³¹czne spe³nienie ustaleñ
obowi¹zuj¹cego planu oraz przepisów odrêbnych sta-
nowi minimalne warunki dla procesu inwestycyjnego;

11) tre�æ uwagi: Na terenie przylegaj¹cym do ul. Sielawy, na
odcinku d³ugo�ci 150.0 m gdzie nakazano zabudowê zwart¹
wzd³u¿ obowi¹zuj¹cej linii zabudowy, ró¿nica poziomów
terenu przy ulicy wynosi bowiem: 75.08 m npm do 73.40
m npm, ogó³em: 1.68 m. Wnoszê nastêpuj¹c¹ uwagê:
nale¿y okre�liæ w Mpzp od jakiego poziomu nale¿y liczyæ
wysoko�æ budynku, którego projekt budowlany, na pod-
stawie takich (jak cytowane) ustaleñ Mpzp ma uzyskaæ
decyzjê pozwolenia na budowê.

Nale¿y okre�liæ w Mpzp czy wysoko�ci budynku liczyæ od
poziomu terenu istniej¹cego czy te¿ od poziomu terenu
projektowanego przy budynku.

W warunkach terenowych wystêpuj¹cych w obszarze Mpzp,
dostosowuj¹c wysoko�ci budynków do warunków poda-
nych w Mpzp �Naramowice - ul. Karpia� w Poznaniu,
mo¿na zaprojektowaæ co najwy¿ej budynki o 4 kondygna-
cjach nadziemnych (!), w tym 4 - jako poddasze u¿ytkowe;

rozstrzygniêcie: nieuwzglêdniona;

uzasadnienie: zgodnie §6. Rozporz¹dzenia Ministra Infra-
struktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. z dnia 15
czerwca 2002 r.) w sprawie warunków technicznych jakim
powinny odpowiadaæ budynki i ich usytuowanie: Wyso-
ko�æ budynku mierzy siê od poziomu terenu przy najni¿ej
po³o¿onym wej�ciu do budynku lub jego czê�ci pierwszej
kondygnacji nadziemnej budynku do górnej p³aszczyzny
stropu b¹d� najwy¿ej po³o¿onej krawêdzi stropodachu nad
najwy¿sz¹ kondygnacj¹ u¿ytkow¹, ³¹cznie z grubo�ci¹
izolacji cieplnej i warstwy j¹ os³aniaj¹cej, albo do najwy¿ej
po³o¿onej górnej powierzchni innego przekrycia;

12) tre�æ uwagi: UWAGA 5.2. do Mpzp �Naramowice � ul.
Karpia� w Poznaniu

Wnoszê do Mpzp uwagê, by jednoznacznie i zgodnie z
przepisami (nie dopuszczaj¹c dowolno�ci interpretacji)
okre�liæ obowi¹zuj¹ce wysoko�ci zabudowy.

Tak by nie by³y sprzeczne z podanym warunkiem dotycz¹-
cym ilo�ci kondygnacji nadziemnych projektowanej zabu-
dowy;

rozstrzygniêcie: nieuwzglêdniona;

uzasadnienie: projekt planu okre�la konkretne nieprzekra-
czalne wysoko�ci dla zabudowy zarówno w zakresie ilo�ci
kondygnacji jak i wysoko�ci górnej krawêdzi elewacji, lub
wysoko�ci do najwy¿szego punktu dachu, z uwzglêdnie-
niem przepisów odrêbnych;

13) tre�æ uwagi: UWAGA 13. do Mpzp �Naramowice � ul.
Karpia� w Poznaniu

Wnoszê do Mpzp �Naramowice - ul. Karpia� w Poznaniu
uwagê, by Mpzp nie ingerowa³ w projekty architektonicz-
ne, przez nakazywanie stosowania szczegó³owo opisa-
nych rozwi¹zañ. Wymagany zakres projektu planu miej-
scowego okre�la art. 15 ustawy z 27 marca 2003 o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Mpzp okre�la w rysunku planu lokalizacje: dominant i
akcentów przestrzennych. W miejscach zupe³nie przypad-
kowych. Ten zakres ingerencji w projekty architektonicz-
ne, które maj¹ byæ wykonywane w oparciu o Mpzp, jest
zupe³nie zbêdny i nic nie wnosi do rozstrzygniêæ na
poziomie planu miejscowego;

rozstrzygniêcie: nieuwzglêdniona;

uzasadnienie: (...) wymagany zakres projektu miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego w czê�ci tek-
stowej i graficznej (...) okre�la Rozporz¹dzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. (Dz.U. z dnia 19
wrze�nia 2003 r.) w sprawie wymaganego zakresu projek-
tu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
w tym:

§4. Ustala siê nastêpuj¹ce wymogi dotycz¹ce stosowania
standardów przy zapisywaniu ustaleñ projektu tekstu
planu miejscowego:

(...)

5) ustalenia dotycz¹ce wymagañ wynikaj¹cych z potrzeb
kszta³towania przestrzeni publicznych powinny zawie-
raæ w szczególno�ci okre�lenie zasad umieszczania w
przestrzeni publicznej obiektów ma³ej architektury,
no�ników reklamowych, tymczasowych obiektów us³u-
gowo - handlowych, urz¹dzeñ technicznych i zieleni, w
tym okre�lenie nakazów, zakazów, dopuszczeñ i ogra-
niczeñ w zagospodarowaniu terenów;

6) ustalenia dotycz¹ce parametrów i wska�ników kszta³-
towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
powinny zawieraæ w szczególno�ci okre�lenie linii za-
budowy, wielko�ci powierzchni zabudowy w stosunku
do powierzchni dzia³ki lub terenu, w tym udzia³u
powierzchni biologicznie czynnej, a tak¿e gabarytów i
wysoko�ci projektowanej zabudowy oraz geometrii
dachu;

(...).;

zgodnie z §2 tekstu ustaleñ projektu planu Ilekroæ w
uchwale jest mowa o:

(...)

5) dominancie � nale¿y przez to rozumieæ czê�æ budynku
wyró¿niaj¹c¹ siê wysoko�ci¹;
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6) akcencie architektonicznym � nale¿y przez to rozumieæ
obiekt ma³ej architektury;

(...).;

w zwi¹zku z powy¿szym projekt planu jest zgodny z
ustaw¹ o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym i aktami wykonawczymi do niej;

ponadto projekt planu stanowi fragment koncepcji dla
tej czê�ci miasta, w ramach której lokalizowane s¹
dominanty i akcenty architektoniczne, przestrzenie pu-
bliczne, tereny zieleni urz¹dzonej, u¿yteczno�ci pu-
blicznej z niezbêdn¹ infrastruktur¹ techniczn¹ i dro-
gow¹ w powi¹zaniu z istniej¹cym zagospodarowa-
niem, w szczególno�ci uk³adem ulic i zieleni;

14) tre�æ uwagi: Przy maksymalnej wysoko�ci budynków: 12.0
do 13.0 m wprowadzanie dominant o wysoko�ci 20.0 m,
oznacza montowanie na dachu 5-kondygnacji 8.0 metro-
wych kominów o nieokre�lonej funkcji.

Powierzchnia tych dominant wg rysunku planu jest 4.0 x
4.0 m (tymczasem s¹ to budynki wielomieszkaniowe a nie
np. ko�cio³y).

To w³a�nie Miejscowy plan zagospodarowania przestrzen-
nego sam w sobie winien byæ tak kszta³towany, by ope-
ruj¹c przestrzeni¹ na poziomie planu, tworzyæ warunki
umo¿liwiaj¹ce kszta³towanie interesuj¹cej przestrzeni mia-
sta;

rozstrzygniêcie: nieuwzglêdniona;

uzasadnienie: uwaga jest bezzasadna � przyjête w §3 ust.
6 pkt 5 projektu planu wysoko�ci zabudowy wynosz¹:

b) na pozosta³ych terenach � 5 kondygnacji nadziem-
nych, w tym u¿ytkowe poddasze � tj. od 12,0 do 13,0
m do górnej krawêdzi elewacji, jej gzymsu lub attyki
i do 18,0 m do najwy¿szego punktu dachu,

c) dominanty � do 20,0 m do najwy¿szego punktu dachu;

zatem minimalna ró¿nica wysoko�ci dominanty wzglê-
dem pozosta³ej zabudowy mo¿e wynie�æ 2,0 m, tj. niespe³-
na jedna kondygnacja;

ponadto zgodnie §3 ust. 6 pkt 6 ustala siê powierzchniê
obrysu zewnêtrznego �cian dominanty maksymalnie 100,0
m2 tj. np. w rzucie kwadratu 10,0 x 10,0 m, oznaczenie na
rysunku jest symboliczne i okre�la lokalizacjê dominanty,
a nie jej zasiêg;

15) tre�æ uwagi: UWAGA 14. do Mpzp �Naramowice � ul.
Karpia� w Poznaniu

Teraz uwaga o tym czego w Mpzp nie ma.

Brak w planie jakichkolwiek przestrzeni publicznych, poza
istniej¹cymi ulicami w ich liniach rozgraniczaj¹cych.

Przestrzeni publicznej nie tworzy zabudowana dzia³ka bu-
dowlana, nawet pozbawiona ogrodzenia.

My�lenie o skutkach finansowych planu, nie mo¿e koñ-
czyæ siê na wy³¹czeniu fragmentów terenu prywatnego z
mo¿liwo�ci zabudowy (zakaz zabudowy), wprowadzenia
zakazu wykonywania ogrodzeñ, przeznaczenie tego terenu

na zieleñ i pozostawienie we w³adaniu dotychczasowego
w³a�ciciela.

Tymczasem ulice w ich istniej¹cym uk³adzie, nie tworz¹
¿adnej przestrzeni. Ten plan nie buduje struktury dobrego
miasta;

rozstrzygniêcie: nieuwzglêdniona;

uzasadnienie: projekt planu stanowi fragment wiêkszego
za³o¿enia, które realizuj¹ obowi¹zuj¹ce mpzp. �Naramowi-
ce � Czarnucha� czê�æ pó³nocna, mpzp. �Naramowice �
Czarnucha� czê�æ po³udniowa, mpzp. �Naramowice, ul.
Karpia � Sielawy�, mpzp. �Morasko � Radojewo � Umul-
towo, Dolina Warty � czê�æ B�, mpzp. �Ul. Naramowicka
� czê�æ po³udniowa�, wraz z obecnie sporz¹dzanym pro-
jektem mpzp. �III Rama Komunikacyjna odcinek pó³noc-
ny�; w ramach ww. planów lokalizowane s¹ przestrzenie
publiczne, tereny zieleni urz¹dzonej, u¿yteczno�ci publicz-
nej, w tym o�wiaty z niezbêdn¹ infrastruktur¹ techniczn¹
i drogow¹;

podnoszone w uwadze ustalenia §3 ust. 5 pkt 1 W zakresie
wymagañ wynikaj¹cych z potrzeb kszta³towania przestrze-
ni publicznych ustala siê na terenie 3MW lokalizacjê placu
wyznaczonego obowi¹zuj¹cymi liniami zabudowy dotycz¹
za³o¿enia, które razem z s¹siednimi terenami (np. w mpzp.
Naramowice - ul. Czarnucha czê�æ po³udniowa) tworzy
spójny system przestrzeni publicznych;

§8. Uwaga zg³oszona przez: JKM GANT Sp. z o.o. Deve-
lopment S.A.

1) tre�æ uwagi: Zgodnie z art. 18 ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003
roku (Dz.U. Nr 80 poz. 717 z pó�niejszymi zmianami)
sk³adamy nastêpuj¹ce uwagi do projektu planu.

1. UWAGA 1.1. do MPZP �Naramowice - ul. Karpia� w
Poznaniu

Zamieszczona w tre�ci Uchwa³y (nr...) Rady Miasta Pozna-
nia, w sprawie uchwalenia MPZP terenu �Naramowice -
ul. Karpia� w Poznaniu, tre�æ §1 ust. 1, nie jest zgodna z
prawd¹, nie jest zgodna ze stanem faktycznym.

Uzasadnienie:

Prezentowany MPZP �Naramowice - ul. Karpia� w Pozna-
niu, nie jest zgodny ze �Studium uwarunkowañ i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania�
- uchwa³a nr XXXI/299/V/08 Rady Miasta Poznania z dnia
18 stycznia 2008.

1.1. Niezgodno�æ w zakresie: Wysoko�æ zabudowy:

1.1.1. Ustalenia: MPZP �Naramowice - ul. Karpia� w Pozna-
niu:

Teren zawarty miêdzy ulicami Karpia i Sielawy: oznaczono
w MPZP � jako 3MW.

W zakresie przeznaczenia tego terenu, ustalono zabudowê
mieszkaniow¹ wielorodzinn¹, ustalono zabudowê zwart¹
wzd³u¿ obowi¹zuj¹cej linii zabudowy, jak równie¿ ustalo-
no dla tego terenu wysoko�æ zabudowy: 5 kondygnacji
nadziemnych w tym u¿ytkowe poddasze.
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1.1.2. Ustalenia: �Studium uwarunkowañ i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego miasta Poznania�:

Teren zawarty miêdzy ulicami Karpia i Sielawy, oznaczono
w Studium - jako B2/Mlsw.

W zakresie przeznaczenia tego terenu, ustalono zabudowê
mieszkaniow¹ wielorodzinn¹, teren zabudowy �redniowy-
sokiej, blokowej i kwarta³owej z us³ugami podstawowymi,
ustalono równie¿ dla tego terenu preferowan¹ wysoko�æ
zabudowy: do 6 kondygnacji nadziemnych. UWAGA 1.2.
do MPZP �Naramowice - ul. Karpia� w Poznaniu

Studium (...) ustala dla tego terenu zabudowê �redniowy-
sok¹, co oznacza zgodnie z Prawem Budowlanym (DU nr
156 z 17 sierpnia 2006) zabudowê o wysoko�ci ponad 12.0
m do 25.0 m w³¹cznie nad poziom terenu lub mieszkalne
o wysoko�ci ponad 4 do 9 kondygnacji nadziemnych
w³¹cznie.

Studium (...) ustala dla tego terenu preferowan¹ wyso-
ko�æ, do 6 kondygnacji nadziemnych. Studium nie zaka-
zuje budynków wy¿szych, do 9 kondygnacji, za� MPZP
�Naramowice - ul. Karpia� w Poznaniu ustala dla tego
samego terenu maksymaln¹ wysoko�æ zabudowy, jako 5
kondygnacji nadziemnych, w tym u¿ytkowe poddasze, co
jest niezgodne z wi¹¿¹cymi ustaleniami �Studium uwa-
runkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego
miasta Poznania� - dla tego terenu, które ustalaj¹ wyso-
ko�æ zabudowy �redniowysokiej, tzn od 4 do 9 kondygna-
cji, wskazuj¹c preferowan¹ wysoko�æ zabudowy: 6 kondy-
gnacji. Przyjêcie niezgodnych z wi¹¿¹cymi ustaleniami
�Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Poznania� warunków i parame-
trów kszta³towania zabudowy, dla tego terenu, ¿¹danie
zabudowy 5-kondygnacyjnej zamiast 6-kondygnacyjnej,
oznacza w istocie stratê na poziomie nie mniej ni¿ 16.6%
zakresu rzeczowego planowanych inwestycji;

rozstrzygniêcie: nieuwzglêdniona;

uzasadnienie: Studium okre�la górne granice wysoko�ci
zabudowy dla omawianego terenu, która winna przewa-
¿aæ na danym terenie, ponadto na etapie sporz¹dzania
planów miejscowych, w wyniku przeprowadzonych analiz
przestrzennych, wysoko�æ zabudowy mo¿e byæ lokalnie
obni¿ona lub podwy¿szona, w zwi¹zku z powy¿szym pro-
jekt planu jest zgodny z Studium skoro swymi ustaleniami
nie przekracza wysoko�ci okre�lonej w Studium;

2) tre�æ uwagi: 1.2. Niezgodno�æ w zakresie: Przeznaczenie
terenu:

Ustalenia: MPZP �Naramowice - ul. Karpia� w Poznaniu:

Fragment terenu przy ul. Sielawy, dzia³kê nr 29/30, ozna-
czono w MPZP � jako 2ZP.

W zakresie przeznaczenia tego terenu, ustalono: tereny
zieleni urz¹dzonej, parki, zieleñce. Ustalono tak¿e dla tego
terenu, dopuszczenie lokalizacji sieci infrastruktury tech-
nicznej oraz lokalizacjê dróg wewnêtrznych, zagospodaro-
wanie tego terenu zieleni¹ oraz zakazano lokalizacji ogro-
dzeñ oraz zakaz lokalizacji budynków.

Wg ustaleñ MPZP �Naramowice - ul. Karpia� w Poznaniu
zawartych §7 ust. 6, nadal jest to dzia³ka budowlana, mimo
równoczesnego zakazu lokalizacji budynków.

1.2.1. Ustalenia: �Studium uwarunkowañ i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego miasta Poznania�:

Teren zawarty miêdzy ulicami Karpia i Sielawy, oznaczono
w Studium - jako B2/M1sw.

W obrêbie tego obszaru nie wyró¿niono dzia³ki nr 29/30 o
powierzchni 1.124.0 m2 i teren ten jest objêty zasadami
okre�lonymi dla terenów przeznaczonych pod zabudowê:
B2/M1sw. Teren dzia³ki nr 29/30 nie zosta³ wy³¹czony z
zabudowy;

rozstrzygniêcie: nieuwzglêdniona;

uzasadnienie: Studium okre�la granice wysoko�ci zabudo-
wy dla omawianego terenu, która winna przewa¿aæ na
danym terenie, ponadto na etapie sporz¹dzania planów
miejscowych, w wyniku przeprowadzonych analiz prze-
strzennych, wysoko�æ zabudowy mo¿e byæ lokalnie obni-
¿ona lub podwy¿szona, w zwi¹zku z powy¿szym projekt
planu jest zgodny z Studium skoro swymi ustaleniami nie
przekracza wysoko�ci okre�lonej w Studium;

KIERUNKI ZMIAN W PRZEZNACZENIU TERENÓW - 5.1.3.
Tereny przeznaczone pod zabudowê: Podstawowe prze-
znaczenie terenów zosta³o okre�lone (w Studium) dla
terenu brutto.;

B 2 PI¥TKOWO, REJON ULICY NARAMOWICKIEJ, WIL-
CZY M£YN � 3. KIERUNKI OCHRONY �RODOWISKA PRZY-
RODNICZEGO I JEGO ZASOBÓW:

Na terenach przeznaczonych (w Studium) pod nowe funk-
cje mieszkaniowe regulacje dotycz¹ce zieleni powinny
zostaæ okre�lone na etapie planów miejscowych.;

w zwi¹zku z powy¿szym przyjête w projekcie planu usta-
lenia jednoznacznie okre�laj¹ce przeznaczenie, linie zabu-
dowy, parametry zabudowy, itp., wype³niaj¹ cytowan¹
delegacjê z Studium i tym samym s¹ zgodne z wyra¿on¹
w nim polityk¹ miasta;

3) tre�æ uwagi: UWAGA 1.3. do MPZP �Naramowice - ul.
Karpia� w Poznaniu

Przyjêcie niezgodnych z wi¹¿¹cymi ustaleniami �Studium
uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego miasta Poznania� warunków i parametrów kszta³to-
wania zabudowy, dla tego terenu oznacza w istocie utratê
mo¿liwo�ci realizacji planowanych inwestycji, na dzia³ce
nr 29/30.

Nie wyra¿amy zgody na niezgodne z wi¹¿¹cymi ustalenia-
mi Studium (...) i przeznaczenie terenu dzia³ki nr 29/30 na
teren zieleni urz¹dzonej, parki, zieleñce i objêcie tego
terenu zakazem zabudowy.

Zakazuj¹c zabudowy na dzia³ce 29/30, MPZP �Naramowi-
ce - ul. Karpia� w Poznaniu, dopuszcza na tej dzia³ce sieci
infrastruktury ze strefami ochronnymi i drogi wewnêtrzne.
Du¿a czê�æ istniej¹cej na dzia³ce 29/30 zieleni, to obiekty
usytuowane bezpo�rednio na trasie istniej¹cej magistrali
wodoci¹gowej w 250 i kablach energetycznych 5eNN.
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MPZP nie wyznacza konkretnych obiektów zieleni wyma-
gaj¹cych ochrony i stref ochronnych, bo takich na tym
terenie nie ma. Uzasadnianie zakazu lokalizacji ogrodzeñ
na dzia³ce 2ZP (je¿eli za tym zakazem kryje siê ogrodzenie
tej konkretnej dzia³ki) zasadami ochrony i kszta³towania
³adu przestrzennego, jest niezrozumia³¹ i niczym nieuza-
sadnion¹ ingerencj¹ w sposób wykonywania prawa w³a-
sno�ci. jest niezrozumia³¹ i niczym nieuzasadnion¹ inge-
rencj¹ w sposób wykonywania prawa w³asno�ci.

Wnosimy do MPZP uwagê, by jednoznacznie (nie dopusz-
czaj¹c dowolno�ci interpretacji) okre�liæ przeznaczenie
terenu dzia³ki 29/30, zgodne z wi¹¿¹cymi ustaleniami
�Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Poznania�;

rozstrzygniêcie: czê�ciowo nieuwzglêdniona;

uzasadnienie: w zgodzie z zapisami Studium (5. KIERUNKI
ZMIAN W PRZEZNACZENIU TERENÓW. 5.1. KATEGORIE
PRZEZNACZENIA TERENÓW � 5.1.3. Tereny przeznaczone
pod zabudowê � Na terenach przeznaczonych (w Studium)
pod nowe funkcje mieszkaniowe regulacje dotycz¹ce zie-
leni powinny zostaæ okre�lone na etapie planów miejsco-
wych, projekt planu dla przedmiotowego terenu ustala
m.in.:

- w zakresie przeznaczenia teren zieleni urz¹dzonej z
dopuszczeniem lokalizacji infrastruktury technicznej,
dróg wewnêtrznych, w zakresie zdefiniowanym w ust.
10;

- w zakresie zasad ochrony �rodowiska, przyrody i kra-
jobrazu kulturowego uwzglêdnienie w projektowanym
zagospodarowaniu terenu istniej¹cych drzew oraz nowe
nasadzenia drzew i krzewów; zagospodarowanie ziele-
ni¹ wszystkich wolnych od utwardzenia fragmentów
terenów, zagospodarowanie wód opadowych na tere-
nie; zagospodarowanie odpadów, zgodnie z przepisa-
mi odrêbnymi;

- w zakresie parametrów, wska�ników kszta³towania za-
budowy oraz zagospodarowania terenu minimaln¹
powierzchniê terenu biologicznie czynn¹ dzia³ki bu-
dowlanej � 60%;

- w zakresie szczególnych warunków zagospodarowa-
nia terenów oraz ograniczenia w ich u¿ytkowaniu, w
tym zakazu zabudowy, ustala siê zakaz lokalizacji bu-
dynków;

- w zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej
dopuszcza siê roboty budowlane w zakresie sieci infra-
struktury technicznej;

w zwi¹zku z powy¿szym ³¹czne spe³nienie ustaleñ
obowi¹zuj¹cego planu oraz przepisów odrêbnych sta-
nowi minimalne warunki dla procesu inwestycyjnego;

uwaga uwzglêdniona w zakresie zniesienia zakazu lokali-
zacji ogrodzeñ co umo¿liwi zagospodarowanie ww. terenu
np. pod urz¹dzenie zamkniêtego placu zabaw;

4) tre�æ uwagi: 1.3. Niezgodno�æ w zakresie: Przeznaczenie
terenu:

1.3.1. Ustalenia: MPZP �Naramowice - ul. Karpia� w Pozna-
niu: Fragment terenu przy ul. ul. Karpia/ul. Dworska,
oznaczono w MPZP - jako 1MW. W zakresie przeznaczenia
tego terenu ustalono, ¿e s¹ to tereny zabudowy mieszka-
niowej wielorodzinnej i us³ug o wysoko�ci zabudowy: 3
kondygnacje w tym poddasze u¿ytkowe. Wysoko�æ górnej
krawêdzi elewacji: 6.0 do 7.0 m i 12.0 m do kalenicy.

1.3.2. Ustalenia: �Studium uwarunkowañ i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego Miasta Poznania�:

Teren zawarty miêdzy ulicami Karpia i Dworska, oznaczo-
no w Studium � jako B2/Ulsw/Plsw.

W zakresie przeznaczenia tego terenu, ustalono tereny
zabudowy �redniowysokiej: zak³adów przemys³owych wy-
sokich technologii. Ustalono dla tego terenu wysoko�æ
zabudowy: preferowana wysoko�æ: do 20.0 m.

W MPZP �Naramowice - ul. Karpia� w Poznaniu, przyjêto
jednoznacznie, niezgodne z wi¹¿¹cymi ustaleniami �Stu-
dium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego miasta Poznania� warunki i parametry kszta³-
towania zabudowy, dla terenu zawartego miêdzy ulicami
Karpia i Dworsk¹, wnosimy zatem do MPZP uwagê, by
jednoznacznie (nie dopuszczaj¹c dowolno�ci interpretacji)
okre�liæ przeznaczenie tego terenu, zgodne z wi¹¿¹cymi
ustaleniami �Studium uwarunkowañ i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego miasta Poznania�;

rozstrzygniêcie: nieuwzglêdniona;

uzasadnienie: KIERUNKI ZMIAN W PRZEZNACZENIU TE-
RENÓW - 5.1.3. Tereny przeznaczone pod zabudowê:
Podstawowe przeznaczenie terenów zosta³o okre�lone (w
Studium) dla terenu brutto;

5. KIERUNKI ZMIAN W PRZEZNACZENIU TERENÓW. 5.1.
KATEGORIE PRZEZNACZENIA TERENÓW � 5.1.3. Tereny
przeznaczone pod zabudowê

Na terenach us³ugowych oraz przemys³owych, dopuszcza
siê realizacjê zabudowy mieszkaniowej w zakresie umo¿-
liwiaj¹cym dokoñczenie za³o¿enia urbanistycznego, wy-
³¹cznie w miejscach wskazanych w miejscowym planie;

w zwi¹zku z powy¿szym przyjête w projekcie planu usta-
lenia jednoznacznie okre�laj¹ce przeznaczenie, linie zabu-
dowy, parametry zabudowy, itp., wype³niaj¹ cytowan¹
delegacjê z Studium i tym samym s¹ zgodne z wyra¿on¹
w nim polityk¹ miasta;

5) tre�æ uwagi: 3. Uwaga 3.1. do MPZP �Naramowice - ul.
Karpia� w Poznaniu

W MPZP �Naramowice - ul. Karpia� w Poznaniu, w
legendzie do rysunku planu oznaczono:

a) Linie elektroenergetyczne 110 kV

b) G³ówne punkty zasilania GPZ

gdy tymczasem te wskazane w legendzie do rysunku
planu MPZP, wymienione elementy w granicach obszaru
objêtego planem nie wystêpuj¹;

rozstrzygniêcie: nieuwzglêdniona;
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uzasadnienie: uwaga bezzasadna � dotyczy legendy wyry-
su ze Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowa-
nia przestrzennego miasta Poznania, a nie legendy planu,
która nie zawiera podnoszonych w uwadze elementów;

6) tre�æ uwagi: UWAGA 3.3. do MPZP �Naramowice - ul.
Karpia� w Poznaniu

W projekcie MPZP brak uzasadnienia dla stosowania
mapy w skali 1:2000 dla planu miejscowego, co jest
wymagane wg art. 16 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

zastosowana skala mapy 1:2000 uniemo¿liwia w tym
przypadku odczytanie istotnych elementów zagospodaro-
wania. Wnosimy o jednoznaczne zlokalizowanie elemen-
tów infrastruktury;

rozstrzygniêcie: nieuwzglêdniona;

uzasadnienie: zgodnie z rozporz¹dzeniem w sprawie wy-
maganego zakresu projektu miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego §6. 1.: w przypadku sporz¹dza-
nia projektu rysunku planu miejscowego dla inwestycji
liniowych oraz dla obszaru o znacznej powierzchni do-
puszcza siê stosowanie map w skali 1: 2000.;

zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z
dnia 10 maja 2003 r.) Plan miejscowy sporz¹dza siê w skali
1:1.000, z wykorzystaniem urzêdowych kopii map zasad-
niczych albo w przypadku ich braku map katastralnych,
gromadzonych w pañstwowym zasobie geodezyjnym i
kartograficznym. W szczególnie uzasadnionych przypad-
kach dopuszcza siê stosowanie map w skali 1:500 lub
1:2.000, a w przypadkach planów miejscowych, które
sporz¹dza siê wy³¹cznie w celu przeznaczenia gruntów do
zalesienia lub wprowadzenia zakazu zabudowy, dopuszcza
siê stosowanie map w skali 1:5.000.;

projekt planu sporz¹dzany jest zgodnie z przepisami od-
rêbnymi � z wykorzystaniem map zasadniczych, na któ-
rych zlokalizowane s¹ elementy infrastruktury, poniewa¿
obejmuje obszar przesz³o 51 ha, dlatego warunki okre�lo-
ne w rozporz¹dzeniu maj¹ zastosowanie;

7) tre�æ uwagi: UWAGA 4.2. do MPZP �Naramowice - ul.
Karpia� w Poznaniu

W istocie wyznaczenie linii zabudowy na dzia³kach przy-
legaj¹cych do dzia³ki nr 29/30, objêtej zakazem zabudowy,
oznacza wyznaczenie przez MPZP pasa terenu o szeroko-
�ci 9.0 m i 11.0 m miêdzy lini¹ zabudowy na s¹siednich
dzia³kach a terenem umownie zajêtym przez zieleñ na
dzia³ce 29/30.Zgodnie z warunkami MPZP, tak wyznaczo-
ny teren winien byæ otwarty, ogólnodostêpny, bez ogro-
dzenia. Wyznaczanie linii zabudowy w odleg³o�ci 5.0 m od
granic dzia³ki nr 29/30 jest nieuzasadnione i powoduje
utratê terenu dla planowanych inwestycji;

rozstrzygniêcie: czê�ciowo nieuwzglêdniona;

uzasadnienie: dla terenu 2ZP ustala siê przeznaczenie pod
zieleñ urz¹dzon¹, w tym w zakresie zasad ochrony �rodo-
wiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

- uwzglêdnienie w projektowanym zagospodarowaniu
terenu istniej¹cych drzew oraz nowe nasadzenia drzew
i krzewów;

- zagospodarowanie zieleni¹ wszystkich wolnych od
utwardzenia fragmentów terenów;

ponadto na terenach s¹siednich wzglêdem terenu 2ZP,
zgodnie z §3 ust. 6 pkt 3 ustala siê lokalizowanie zabudowy
zgodnie z wyznaczonymi liniami zabudowy, przed którymi
na odleg³o�æ do 1,5 m dopuszcza siê sytuowanie: wyku-
szy, balkonów, galerii, tarasów, schodów zewnêtrznych, w
zwi¹zku z powy¿szym minimalna odleg³o�æ zabudowy od
terenu Z2 mo¿e wynie�æ nie mniej ni¿ 3,5 m;

podwa¿ane w uwadze linie zabudowy maj¹ zapewniæ
warunki dla rozwoju i naturalnej wegetacji ro�linno�ci
zlokalizowanej na terenie 2ZP oraz gwarantuj¹ racjonalne
parametry dla ewentualnej lokalizacji placu zabaw w kon-
tek�cie §40 rozporz¹dzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadaæ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. z dnia 15 kwietnia 2002 r.); plan nie ustala rodzaju
w³adania nieruchomo�ci¹;

uwaga uwzglêdniona w zakresie zniesienia zakazu lokali-
zacji ogrodzeñ;

8) tre�æ uwagi: Na terenie przylegaj¹cym do ul. Sielawy, na
odcinku d³ugo�ci 150.0 m gdzie nakazano zabudowê zwart¹
wzd³u¿ obowi¹zuj¹cej linii zabudowy, ró¿nica poziomów
terenu przy ulicy wynosi bowiem: 75.08 m npm do 73.40
m npm, ogó³em: 1.68 m. Nale¿y zatem w MPZP okre�liæ
od jakiego poziomu nale¿y liczyæ wysoko�æ budynku,
którego projekt budowlany, na podstawie takich (jak cy-
towane) ustaleñ MPZP ma uzyskaæ decyzjê pozwolenia na
budowê;

nale¿y okre�liæ w MPZP czy wysoko�ci budynku liczyæ od
poziomu terenu istniej¹cego czy te¿ od poziomu terenu
projektowanego przy budynku. W warunkach terenowych
wystêpuj¹cych w obszarze MPZP, dostosowuj¹c wysoko-
�ci budynków do warunków podanych w MPZP �Naramo-
wice - ul. Karpia� w Poznaniu, mo¿na zaprojektowaæ co
najwy¿ej budynki o 4 kondygnacjach nadziemnych (!), w
tym 4 -jako poddasze u¿ytkowe;

rozstrzygniêcie: nieuwzglêdniona;

uzasadnienie: zgodnie §6. Rozporz¹dzenia Ministra Infra-
struktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. z dnia 15
czerwca 2002 r.) w sprawie warunków technicznych jakim
powinny odpowiadaæ budynki i ich usytuowanie: Wyso-
ko�æ budynku mierzy siê od poziomu terenu przy najni¿ej
po³o¿onym wej�ciu do budynku lub jego czê�ci pierwszej
kondygnacji nadziemnej budynku do górnej p³aszczyzny
stropu b¹d� najwy¿ej po³o¿onej krawêdzi stropodachu nad
najwy¿sz¹ kondygnacj¹ u¿ytkow¹, ³¹cznie z grubo�ci¹
izolacji cieplnej i warstwy j¹ os³aniaj¹cej, albo do najwy¿ej
po³o¿onej górnej powierzchni innego przekrycia;

9) tre�æ uwagi: Wnosimy do MPZP uwagê, by jednoznacznie
i zgodnie z przepisami (nie dopuszczaj¹c dowolno�ci inter-
pretacji) okre�liæ obowi¹zuj¹ce wysoko�ci zabudowy. Tak
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by nie by³y sprzeczne z podanym warunkiem dotycz¹cym
ilo�ci kondygnacji nadziemnych projektowanej zabudowy;

rozstrzygniêcie: nieuwzglêdniona;

uzasadnienie: projekt planu okre�la konkretne nieprzekra-
czalne wysoko�ci dla zabudowy zarówno w zakresie ilo�ci

kondygnacji jak i wysoko�ci górnej krawêdzi elewacji, lub
wysoko�ci do najwy¿szego punktu dachu, z uwzglêdnie-
niem przepisów odrêbnych.

Za³¹cznik Nr 3
do uchwa³y Nr LII/692/V/2009

Rady Miasta Poznania
z dnia 7 kwietnia 2009 r.

ROZSTRZYGNIÊCIE RADY MIASTA POZNANIA O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W MIEJSCOWYM PLANIE
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU �NARAMOWICE � UL. KARPIA� W POZNANIU, INWESTYCJI
Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALE¯¥ DO ZADAÑ W£ASNYCH GMINY, ORAZ ZASADACH

ICH FINANSOWANIA

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80,
poz. 717 z pó�niejszymi zmianami) Rada Miasta Poznania
rozstrzyga, co nastêpuje:

§1. Sposób realizacji zapisanych w planie inwestycji z
zakresu infrastruktury technicznej okre�la siê nastêpuj¹co:

1) zadania w zakresie realizacji dróg publicznych przewidzia-
nych w planie oraz zwi¹zanych z nimi wykupami terenów
prowadziæ bêd¹ w³a�ciwe jednostki miejskie;

2) zadania w zakresie infrastruktury technicznej prowadziæ
bêd¹ w³a�ciwe przedsiêbiorstwa, w kompetencji których
le¿y rozwój sieci: wodoci¹gowej i kanalizacji sanitarnej,
energetycznej, gazoci¹gowej i cieplnej, zgodnie z miejsco-
wym planem zagospodarowania przestrzennego oraz na
podstawie przepisów odrêbnych. Zadania w zakresie go-
spodarki odpadami realizowane bêd¹ zgodnie z miejsco-
wym planem zagospodarowania przestrzennego, zgodnie
z planem gospodarki odpadami oraz na podstawie prze-
pisów odrêbnych;

3) podstawê przyjêcia do realizacji zadañ okre�lonych w
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,
które nale¿¹ do zadañ w³asnych gminy, stanowiæ bêd¹
zapisy Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Pozna-
nia;

4) Okre�lenie terminów przyst¹pienia i zakoñczenia realizacji
tych zadañ ustalone bêdzie wed³ug kryteriów i zasad
przyjêtych przy konstruowaniu Wieloletniego Planu Inwe-
stycyjnego Miasta Poznania;

5) Inwestycje realizowane mog¹ byæ etapowo w zale¿no�ci
od wielko�ci �rodków przeznaczonych na inwestycje.

§2. Zgodnie z zasadami finansowania inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej, okre�lonymi w planie, finansowa-
nie to odbywaæ siê bêdzie poprzez:

1) wydatki z bud¿etu gminy;

2) wspó³finansowanie �rodkami zewnêtrznymi, poprzez bu-
d¿et gminy � w ramach m.in.:

a) dotacji unijnych,

b) dotacji samorz¹du województwa,

c) dotacji i po¿yczek z funduszy celowych,

d) kredytów i po¿yczek bankowych,

e) innych �rodków zewnêtrznych;

3) udzia³ inwestorów w finansowaniu w ramach porozumieñ
o charakterze cywilno � prawnym lub w formie partner-
stwa publiczno � prywatnego � �PPP�, a tak¿e w³a�cicieli
nieruchomo�ci.
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