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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 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz.
717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116,
poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z
2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz.
327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz.
1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz
art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz.
717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr
113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i
Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880 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. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego terenu �Po³udniowego klina zieleni miasta Pozna-
nia � obszar B�, po stwierdzeniu zgodno�ci ze �Studium
uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego
miasta Poznania� (uchwa³a Nr XXXI/299/V/2008 Rady Miasta
Poznania z dnia 18 stycznia 2008 r.), zwany dalej �planem�.

2. Granice obszaru objêtego planem oznaczono na ry-
sunku planu stanowi¹cym za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.

3. Integraln¹ czê�æ uchwa³y stanowi¹:

1) rysunek planu zatytu³owany �Miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego terenu Po³udniowego klina zieleni
miasta Poznania � obszar B�, w skali 1:2000, stanowi¹cy
za³¹cznik Nr 1 do niniejszej uchwa³y;

2) rozstrzygniêcie Rady Miasta Poznania o sposobie rozpa-
trzenia uwag wniesionych do projektu planu, stanowi¹ce
za³¹cznik Nr 2 do niniejszej uchwa³y;

3) rozstrzygniêcie Rady Miasta Poznania o sposobie realizacji
zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, które nale¿¹ do zadañ w³asnych gminy oraz o
zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finan-
sach publicznych, stanowi¹ce za³¹cznik Nr 3 do niniejszej
uchwa³y.

§2. 1. Ilekroæ w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) dzia³ce budowlanej � nale¿y przez to rozumieæ dzia³kê
budowlan¹ w rozumieniu przepisów o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym;

2) nieprzekraczalnej linii zabudowy � nale¿y przez to rozu-
mieæ liniê wyznaczaj¹c¹ minimaln¹ odleg³o�æ od linii
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rozgraniczaj¹cych tereny o ró¿nym przeznaczeniu, w jakiej
mo¿na sytuowaæ budynek;

3) obs³udze komunikacyjnej � nale¿y przez to rozumieæ do-
stêp do terenu z drogi publicznej dla ruchu pieszego,
rowerowego lub samochodowego;

4) obszarze cennym przyrodniczo � nale¿y przez to rozumieæ
obszar charakteryzuj¹cy siê wystêpowaniem ró¿norod-
nych naturalnych siedlisk przyrodniczych oraz stanowisk
rzadkich lub chronionych gatunków ro�lin, grzybów lub
zwierz¹t;

5) ogrodzeniu a¿urowym � nale¿y przez to rozumieæ ogrodze-
nie, w którym czê�æ a¿urowa stanowi co najmniej 80%
powierzchni ca³kowitej ogrodzenia;

6) Po³udniowym klinie zieleni � nale¿y przez to rozumieæ
fragment systemu terenów zielonych miasta Poznania,
ukszta³towany w dolinie rzeki Warty, pe³ni¹cy w strukturze
przestrzennej miasta przede wszystkim funkcje ekologicz-
ne, klimatyczne i rekreacyjno-wypoczynkowe;

7) powierzchni zabudowy � nale¿y przez to rozumieæ sumê
powierzchni rzutów wszystkich budynków na dzia³ce lub
terenie, mierzon¹ po zewnêtrznym obrysie �cian kondy-
gnacji przyziemnej lub nadziemnej, w przypadku gdy jej
obrys wystêpuje poza obrys kondygnacji przyziemnej, bez
schodów, ramp, tarasów;

8) s³upie reklamowym � nale¿y przez to rozumieæ wolno
stoj¹ce urz¹dzenie reklamowe o tradycyjnym kszta³cie
walca pionowego lub w formie bry³y do niego zbli¿onej,
o wysoko�ci do 10 m i proporcjach �rednicy podstawy do
wysoko�ci 1:3;

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

10) szyldzie � nale¿y przez to rozumieæ oznaczenie jednostki
organizacyjnej lub przedsiêbiorcy, ich siedzib lub miejsc
wykonywania dzia³alno�ci;

11) urz¹dzeniu reklamowym - nale¿y przez to rozumieæ wszel-
kie urz¹dzenia bêd¹ce no�nikami informacji lub promocji
wizualnej w jakiejkolwiek materialnej formie wraz z ele-
mentami konstrukcyjnymi;

12) tablicy informacyjnej � nale¿y przez to rozumieæ element
systemu informacji miejskiej, informacji turystycznej, przy-
rodniczej lub edukacji ekologicznej;

13) zieleni izolacyjnej � nale¿y przez to rozumieæ zadrzewienia
i zakrzewienia, g³ównie zimozielone o zwartej strukturze,
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albo formowane w kszta³cie pasów lub szpalerów, stano-
wi¹ce strefê ³agodz¹c¹ negatywne oddzia³ywanie obiek-
tów infrastruktury;

14) zieleni otwartej � nale¿y przez to rozumieæ zieleñ nieurz¹-
dzon¹, tj. niekultywowane drzewa, krzewy, byliny, ro�liny
okrywowe i trawy.

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

1) dla 1US - teren zabudowy us³ugowej o funkcji sportowo-
rekreacyjnej;

2) dla 2US - teren zabudowy us³ugowej o funkcji sportowo-
rekreacyjnej z dopuszczeniem funkcji hotelowo-gastrono-
micznej.

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

1) ustala siê zakaz lokalizacji:

a) tymczasowych obiektów budowlanych, z wyj¹tkiem
s³u¿¹cych us³ugom sportu oraz na terenie 2US sezono-
wym ogródkom gastronomicznym,

b) wolno stoj¹cych stacji bazowych telefonii komórkowej,

c) nadziemnych sieci infrastruktury technicznej,

d) urz¹dzeñ reklamowych na terenie 1US,

e) wolno stoj¹cych urz¹dzeñ reklamowych, z wyj¹tkiem
s³upów reklamowych na terenie 2US;

2) dopuszcza siê lokalizacjê:

a) obiektów ma³ej architektury,

b) ogrodzeñ od strony dróg publicznych wy³¹cznie a¿uro-
wych lub w formie ¿ywop³otu,

c) szyldów i tablic informacyjnych,

d) s³upów reklamowych oraz urz¹dzeñ reklamowych
umieszczanych na budynkach na terenie 2US,

e) sieci infrastruktury technicznej, z zastrze¿eniem pkt 1 lit
c.

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

1) ustala siê:

a) ochronê walorów krajobrazowych i przyrodniczych te-
renów zieleni Po³udniowego klina zieleni, poprzez:

- zachowanie istniej¹cych warto�ciowych zadrzewieñ
oraz wprowadzanie nowych nasadzeñ zieleni wyso-
kiej,

- zachowanie istniej¹cych zbiorników wodnych z do-
puszczeniem regulacji ich linii brzegowej,

b) w przypadku zachowania elektroenergetycznej linii WN-
110 kV jako napowietrznej, konieczno�æ uwzglêdnienia
w zagospodarowaniu terenu obszaru jej oddzia³ywa-
nia, zgodnie z przepisami odrêbnymi,

c) segregacjê i wywóz odpadów, zgodnie z planem go-
spodarki odpadami dla miasta Poznania oraz przepisa-
mi odrêbnymi,

d) wykorzystywanie nadmiaru mas ziemnych pozyska-
nych podczas prac ziemnych w obrêbie terenu lub
usuwania ich zgodnie z przepisami odrêbnymi,

e) w przypadku zanieczyszczenia gleby lub ziemi rekulty-
wacjê, zgodnie z przepisami odrêbnymi,

f) zagospodarowanie wód opadowych w obrêbie terenu,
zgodnie z przepisami odrêbnymi,

g) odprowadzanie �cieków sanitarnych do sieci kanaliza-
cji sanitarnej;

2) dopuszcza siê:

a) mo¿liwo�æ realizacji kondygnacji podziemnych,

b) stosowanie indywidualnych systemów grzewczych,
zgodnie z przepisami odrêbnymi;

3) w zakresie kszta³towania klimatu akustycznego w �rodowi-
sku ustala siê:

a) zakaz lokalizacji �róde³ ha³asu, przekraczaj¹cych do-
puszczalne standardy akustyczne w �rodowisku, zgod-
nie z przepisami odrêbnymi,

b) stosowanie zasad akustyki architektonicznej w budyn-
kach z pomieszczeniami wymagaj¹cymi komfortu aku-
stycznego, zgodnie z przepisami odrêbnymi.

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

1) ustala siê:

a) sytuowanie zabudowy zgodnie z liniami zabudowy
wyznaczonymi na rysunku planu,

b) na terenie 1US zakaz lokalizacji obiektów kubaturo-
wych z zastrze¿eniem pkt 2 lit. c,

c) udzia³ powierzchni biologicznie czynnej nie mniej ni¿:

- dla terenu 1US - 70%,

- dla terenu 2US - 60%,

d) powierzchniê zabudowy nie wiêcej ni¿:

- dla terenu 1US - 5% w przypadku okre�lonym w pkt
2 lit. c,

- dla terenu 2US - 25%,

e) wysoko�æ zabudowy nie wiêcej ni¿:

- dla terenu 1US - 5 m w przypadku okre�lonym w
pkt 2 lit. c,

- dla terenu 2US - 11 m z dopuszczeniem budynków
o wysoko�ci do 15 m na obszarze wyznaczonym na
rysunku planu,

f) powierzchniê dzia³ek budowlanych z uwzglêdnieniem
pozosta³ych ustaleñ planu nie mniej ni¿:

- dla terenu 1US � 10.000 m2,
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- dla terenu 2US � 4.000 m2,

g) spójny charakter budynków w zakresie zastosowania
odpowiednich parametrów zabudowy, doboru detali
architektonicznych oraz kolorystyki w obrêbie 2US,

h) wprowadzenie zieleni wysokiej na obszarach parkin-
gów naziemnych;

2) dopuszcza siê:

a) dowoln¹ geometriê dachu,

b) sytuowanie otwartych obiektów sportowych,

c) na terenie 1US lokalizacjê pojedynczego obiektu socjal-
no-administracyjnego towarzysz¹cego otwartym obiek-
tom sportowym,

d) na terenie 1US lokalizacjê parkingów naziemnych,

e) na terenie 2US lokalizacjê gara¿y wbudowanych w obiek-
ty budowlane, parkingów naziemnych i podziemnych,

f) wydzielanie dzia³ek pod obiekty infrastruktury technicz-
nej pod warunkiem zapewnienia dostêpu do drogi
publicznej, przy czym w przypadku zlokalizowania wolno
stoj¹cej ma³ogabarytowej stacji transformatorowej
powierzchnia dzia³ki budowlanej nie powinna byæ
mniejsza ni¿ 50 m2.

5. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania tere-
nów lub obiektów podlegaj¹cych ochronie, okre�la siê na terenie
2US, zgodnie z rysunkiem planu, strefê ochrony po�redniej
ujêcia wody �Dêbina�, dla której sposób zagospodarowania
okre�laj¹ ustalenia niniejszego planu oraz przepisy odrêbne.

6. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowa-
nia terenów oraz ograniczeñ w ich u¿ytkowaniu, ustala siê
uwzglêdnienie w zagospodarowaniu terenów wymagañ i
ograniczeñ wynikaj¹cych z przebiegu istniej¹cych i projekto-
wanych sieci infrastruktury technicznej oraz strefy ochrony
po�redniej ujêcia wody �Dêbina�, zgodnie z przepisami od-
rêbnymi.

7. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji:

1) ustala siê:

a) obs³ugê komunikacyjn¹ dla ruchu samochodowego:

- terenu 1US - z drogi KD-D,

- terenu 2US - z drogi KD-L,

b) obs³ugê komunikacyjn¹ dla ruchu pieszego i rowero-
wego - z dróg przyleg³ych,

c) ilo�æ miejsc postojowych dla samochodów osobowych
nie mniej ni¿:

- jedno miejsce postojowe na ka¿de 10 osób korzy-
staj¹cych z obiektów sportu i rekreacji,

- 36 miejsc postojowych na ka¿de 100 miejsc w
obiektach gastronomicznych,

- 50 miejsc postojowych na ka¿de 100 ³ó¿ek w hotelach,

d) ilo�æ miejsc postojowych dla samochodów osób nie-
pe³nosprawnych nie mniej ni¿:

- dla obiektów sportu i rekreacji - zgodnie z potrze-
bami,

- 6 miejsc postojowych na ka¿de 100 miejsc w obiek-
tach gastronomicznych,

- 3 miejsca postojowe na ka¿de 100 ³ó¿ek w hotelach,

e) ilo�æ miejsc postojowych dla rowerów nie mniej ni¿:

- dla obiektów sportu i rekreacji - zgodnie z potrze-
bami,

- 15 miejsc postojowych na ka¿de 100 miejsc w
obiektach gastronomicznych,

- w obiektach �wiadcz¹cych us³ugi hotelowe - zgod-
nie z potrzebami,

f) zapewnienie miejsc prze³adunku i postoju dla obs³ugi
obiektów w ilo�ci wynikaj¹cej z potrzeb planowanej
funkcji w granicach terenu;

2) dopuszcza siê lokalizacjê dróg wewnêtrznych.

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

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

2) dopuszcza siê:

a) roboty budowlane w zakresie sieci infrastruktury tech-
nicznej,

b) przebudowê elektroenergetycznej linii napowietrznej
WN-110kV wy³¹cznie na liniê kablow¹,

c) zachowanie istniej¹cych wolno stoj¹cych stacji trans-
formatorowych,

d) lokalizacjê stacji transformatorowych wbudowanych w
budynki o innym przeznaczeniu, zgodnie z przepisami
odrêbnymi oraz wolno stoj¹cych stacji ma³ogabaryto-
wych,

e) lokalizacjê stacji bazowych telefonii komórkowej na bu-
dynkach o wysoko�ci 15 m z wysoko�ci¹ urz¹dzenia nie
wiêksz¹ ni¿ 5 m.

§4. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbo-
lami: 1ZD, 2ZD, 3ZD, 4ZD, 5ZD, dla których obowi¹zuj¹
ustalenia niniejszego paragrafu, w zakresie przeznaczenia
ustala siê: tereny ogrodów dzia³kowych.

2. Na terenie 4ZD dopuszcza siê wprowadzenie funkcji
turystyczno-us³ugowej, np. punkt informacji turystycznej, wy-
po¿yczalni rowerów, ma³ej gastronomii w budynku dawnej
przepompowni, objêtym ochron¹ konserwatorsk¹.

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

1) zakazuje siê lokalizacji:

a) tymczasowych obiektów budowlanych, z wy³¹czeniem
sezonowych ogródków gastronomicznych sytuowanych
na terenie 4ZD przy budynku dawnej przepompowni
�cieków,
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b) stacji bazowych telefonii komórkowej na terenach 1ZD,
2ZD i 3ZD,

c) urz¹dzeñ reklamowych;

2) dopuszcza siê lokalizacjê:

a) obiektów ma³ej architektury,

b) tablic informacyjnych,

c) stacji bazowych telefonii komórkowej o wysoko�ci nie
wiêkszej ni¿ 30 m na terenach 4ZD, 5ZD,

d) sieci infrastruktury technicznej.

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

1) w przypadku zachowania elektroenergetycznej linii WN-
110 kV jako napowietrznej, konieczno�æ uwzglêdnienia w
zagospodarowaniu terenu obszaru jej oddzia³ywania, zgod-
nie z przepisami odrêbnymi;

2) segregacjê i wywóz odpadów zgodnie z planem gospodarki
odpadami dla miasta Poznania oraz przepisami odrêbnymi;

3) wykorzystywanie nadmiaru mas ziemnych pozyskanych
podczas prac ziemnych w obrêbie terenu lub usuwania ich
zgodnie z przepisami odrêbnymi;

4) w przypadku zanieczyszczenia gleby lub ziemi rekultywa-
cjê, zgodnie z przepisami odrêbnymi;

5) zakaz lokalizacji zbiorników bezodp³ywowych;

6) nakaz odprowadzania �cieków sanitarnych z budynków
socjalnych i sanitariatów do kanalizacji sanitarnej;

7) zagospodarowanie wód opadowych na terenie dzia³ki,
zgodnie z przepisami odrêbnymi;

8) w zakresie kszta³towania klimatu akustycznego w �rodowi-
sku - zakaz lokalizacji �róde³ ha³asu, przekraczaj¹cych do-
puszczalne standardy akustyczne w �rodowisku, zgodnie z
przepisami odrêbnymi.

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

1) ochronê konserwatorsk¹ i restauracjê budynku dawnej
przepompowni, wskazanego na rysunku planu;

2) ochronê stanowiska archeologicznego wskazanego na
rysunku planu, zgodnie z przepisami odrêbnymi.

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

1) udzia³ powierzchni biologicznie czynnej - nie mniej ni¿
70%;

2) powierzchniê altany - nie wiêcej ni¿ 25 m2;

3) dowoln¹ geometriê dachów;

4) wysoko�æ altany nie wiêcej ni¿:

a) w przypadku dachu p³askiego - 3 m,

b) w przypadku dachu stromego - 5 m;

5) dopuszczenie lokalizacji dróg wewnêtrznych, miejsc rekre-
acyjnych, placów zabaw i boisk, urz¹dzeñ nawadniaj¹cych,

kompostowników oraz obiektów towarzysz¹cych, tj. �wie-
tlic, budynków technicznych, sanitariatów;

6) ograniczenie wysoko�ci obiektów towarzysz¹cych do 1
kondygnacji nadziemnej, przy czym nie wiêcej ni¿:

a) w przypadku dachu p³askiego - 3 m,

b) w przypadku dachu stromego - 5 m;

7) powierzchniê zabudowy obiektów towarzysz¹cych, o któ-
rych mowa w pkt 5, w obrêbie ka¿dego terenu nie wiêcej
ni¿ 200 m2;

8) na terenie 4ZD - obszar lokalizacji placów zabaw, miejsc
rekreacyjnych i parkingów naziemnych dla u¿ytkowników
ogrodów dzia³kowych, zgodnie z rysunkiem planu;

9) nakaz lokalizacji parkingów i punktów zbierania odpadów
wewn¹trz terenów ogrodów dzia³kowych.

8. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania te-
renów lub obiektów podlegaj¹cych ochronie, okre�la siê na
terenach 4ZD, 5ZD, zgodnie z rysunkiem planu, strefê ochrony
po�redniej ujêcia wody �Dêbina�, dla której sposób zagospo-
darowania okre�laj¹ ustalenia niniejszego planu oraz przepisy
odrêbne.

9. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania
terenów oraz ograniczeñ w ich u¿ytkowaniu, ustala siê uwzglêd-
nienie w zagospodarowaniu terenów wymagañ i ograniczeñ
wynikaj¹cych z przebiegu istniej¹cych i projektowanych sieci
infrastruktury technicznej oraz strefy ochrony po�redniej ujêcia
wody �Dêbina�, zgodnie z przepisami odrêbnymi.

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

1) ustala siê:

a) obs³ugê komunikacyjn¹ dla ruchu samochodowego:

- terenu 1ZD - zjazdem z ul. Dolna Wilda, zlokalizo-
wanym poza granic¹ planu,

- terenu 2ZD - zjazdem z ul. Droga Dêbiñska, zloka-
lizowanym poza granic¹ planu,

- terenu 3ZD - z drogi KD-L oraz z dodatkowej jezdni
drogi 2KD-G,

- terenu 4ZD � nie wiêcej ni¿ dwoma zjazdami z drogi
2KD-Z,

- terenu 5ZD � jednym zjazdem z drogi 2KD-Z,

b) obs³ugê komunikacyjn¹ dla ruchu pieszego i rowero-
wego ze �cie¿ek pieszo � rowerowych i dróg przyle-
g³ych,

c) ilo�æ miejsc postojowych dla samochodów osobowych
� nie mniej ni¿ jedno miejsce postojowe na ka¿de trzy
dzia³ki ogrodów dzia³kowych,

d) zapewnienie miejsc postojowych dla samochodów osób
niepe³nosprawnych -zgodnie z potrzebami,

e) zapewnienie miejsc postojowych dla rowerów - zgod-
nie z potrzebami;

2) dopuszcza siê lokalizacjê dróg wewnêtrznych.
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11. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów infrastruktury technicznej:

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

2) dopuszcza siê:

a) roboty budowlane w zakresie sieci infrastruktury tech-
nicznej, w tym w szczególno�ci: sieci wodoci¹gowej,
kanalizacyjnej, elektroenergetycznej, gazowej, ciep³ow-
niczej, telekomunikacyjnej,

b) zachowanie istniej¹cej na terenie 4ZD wolno stoj¹cej
stacji transformatorowej,

c) lokalizacjê stacji transformatorowych wbudowanych w
budynki o innym przeznaczeniu, zgodnie z przepisami
odrêbnymi, oraz wolno stoj¹cych ma³ogabarytowych
stacji transformatorowych na dzia³kach budowlanych o
wielko�ci 50 m2.

§5. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbo-
lami: 1ZL, 2ZL, 3ZL, ZL/ZZ, ZO, 1ZO/ZZ, 2ZO/ZZ, ZO/ZZ/KD-GP,
dla których obowi¹zuj¹ ustalenia niniejszego paragrafu, w
zakresie przeznaczenia terenów ustala siê:

1) dla 1ZL, 2ZL, 3ZL � tereny lasu;

2) dla ZL/ZZ � teren lasu, obszar zagro¿ony powodzi¹;

3) dla ZO � teren zieleni otwartej;

4) dla 1ZO/ZZ, 2ZO/ZZ � tereny zieleni otwartej w obszarze
zagro¿onym powodzi¹;

5) dla ZO/ZZ/KD-GP � teren zieleni otwartej w obszarze
zagro¿onym powodzi¹ z drog¹ publiczn¹ na mo�cie.

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

1) ustala siê zakaz lokalizacji:

a) tymczasowych obiektów budowlanych,

b) stacji bazowych telefonii komórkowej,

c) urz¹dzeñ reklamowych;

2) dopuszcza siê lokalizacjê:

a) obiektów ma³ej architektury,

b) sieci infrastruktury technicznej,

c) ogrodzeñ s³u¿¹cych gospodarce le�nej i ujêciu wody
�Dêbina�,

d) tablic informacyjnych dotycz¹cych ochrony przyrody.

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

1) ochronê walorów krajobrazowych i przyrodniczych tere-
nów zieleni Po³udniowego klina zieleni, poprzez:

a) ochronê pomników przyrody na terenach ZL/ZZ i ZL,
zgodnie z przepisami odrêbnymi,

b) zachowanie istniej¹cych zbiorników wodnych,

c) zachowanie istniej¹cych zbiorowisk ro�linnych z do-
puszczeniem nowych nasadzeñ zieleni, zgodnie z prze-
pisami odrêbnymi;

2) w przypadku zanieczyszczenia gleby lub ziemi, rekultywa-
cjê zgodnie z przepisami odrêbnymi;

3) w przypadku zachowania elektroenergetycznej linii WN-
110 kV jako napowietrznej, konieczno�æ uwzglêdnienia w
zagospodarowaniu terenu obszaru jej oddzia³ywania, zgod-
nie z przepisami odrêbnymi;

4) zakaz lokalizowania �róde³ ha³asu przekraczaj¹cych do-
puszczalne standardy akustyczne w �rodowisku, zgodnie z
przepisami odrêbnymi.

4. W zakresie wymagañ wynikaj¹cych z kszta³towania
przestrzeni publicznych:

1) ustala siê oznakowanie tablicami informacyjnymi istniej¹-
cej �cie¿ki pieszo-rowerowej, stanowi¹cej element syste-
mu bulwarów nadwarciañskich;

2) dopuszcza siê:

a) lokalizacjê przy �cie¿kach pieszych i rowerowych: o�wie-
tlenia, obiektów ma³ej architektury s³u¿¹cych rekreacji
lub utrzymaniu porz¹dku, jak ³awki, kosze na odpadki,
wiatrochrony,

b) lokalizacjê placów gier i zabaw, miejsc postojowych dla
rowerów, zadaszeñ, sto³ów i ³awek.

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

1) ustala siê zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych;

2) dopuszcza siê:

a) lokalizacjê urz¹dzeñ s³u¿¹cych ochronie przyrody,

b) lokalizacjê le�nych miejsc postojowych dla samocho-
dów osobowych na terenie ZL/ZZ, z dostêpem z drogi
KDWxs.

6. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania te-
renów lub obiektów podlegaj¹cych ochronie okre�la siê zgod-
nie z rysunkiem planu:

1) granice obszaru zagro¿onego powodzi¹, dla którego spo-
sób zagospodarowania okre�laj¹ ustalenia niniejszego
planu oraz przepisy odrêbne;

2) strefy ochrony po�redniej i bezpo�redniej ujêcia wody
�Dêbina�, dla których sposób zagospodarowania okre�laj¹
ustalenia niniejszego planu oraz przepisy odrêbne;

3) granice obszaru cennego przyrodniczo, na którym wystê-
puj¹ pomniki przyrody, dla którego sposób zagospodaro-
wania okre�laj¹ ustalenia niniejszego planu oraz przepisy
odrêbne.

8. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowa-
nia terenów oraz ograniczeñ w ich u¿ytkowaniu ustala siê:

1) uwzglêdnienie w zagospodarowaniu terenów wymagañ i
ograniczeñ wynikaj¹cych z przebiegu istniej¹cych i projek-
towanych sieci infrastruktury technicznej, zgodnie z prze-
pisami odrêbnymi;
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2) uwzglêdnienie w zagospodarowaniu terenów wymagañ i
ograniczeñ wynikaj¹cych z przebiegu istniej¹cych i projekto-
wanych sieci infrastruktury technicznej, obszaru zagro¿one-
go powodzi¹ oraz stref ochrony po�redniej i bezpo�redniej
ujêcia wody �Dêbina�, zgodnie z przepisami odrêbnymi.

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

1) ustala siê:

a) na terenie ZO/ZZ/KD-GP, na mo�cie, stanowi¹cym frag-
ment ulicy Hetmañskiej:

- klasê drogi - g³ówna ruchu przyspieszonego,

- dwie jezdnie po dwa pasy ruchu,

- zakaz lokalizacji zjazdów i skrzy¿owañ,

- wydzielone, dwutorowe torowisko tramwajowe,

- drogi pieszo � rowerowe po obu stronach mostu,

b) na terenach 1ZL, 2ZL, ZL/ZZ - lokalizacjê drogi pieszo-
rowerowej usytuowanej na wale przeciwpowodzio-
wym oraz jej po³¹czenia z terenami KD-D i 2KD-GP,
zgodnie z rysunkiem planu,

c) obs³ugê komunikacyjn¹ terenów ZO, ZL i ZL/ZZ:

- dla ruchu samochodowego � z dróg przyleg³ych, ogra-
niczon¹ do pojazdów obs³ugi oraz dojazdu do miejsc
postojowych, o których mowa w ust. 5 pkt 2 lit. b,

- dla ruchu pieszego i rowerowego � z dróg przyle-
g³ych;

2) dopuszcza siê lokalizacje dróg wewnêtrznych, w tym dla
pieszych i rowerzystów.

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

1) ustala siê:

a) powi¹zanie sieci infrastruktury technicznej z uk³adem
zewnêtrznym oraz zapewnienie dostêpu do sieci, zgod-
nie z przepisami odrêbnymi,

b) zachowanie istniej¹cych magistrali wodoci¹gowych na
terenie: ZO/ZZ/KD-GP, ZL/ZZ, ZL oraz istniej¹cego ko-
lektora deszczowego na terenie ZL/ZZ,

c) lokalizacjê kolektora deszczowego na terenie ZL/ZZ;

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

§6. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbo-
lami: 1WS, 2WS, WS/KD-GP, dla których obowi¹zuj¹ ustalenia
niniejszego paragrafu, w zakresie przeznaczenia terenów usta-
la siê:

1) dla 1WS, 2WS � tereny wód powierzchniowych �ródl¹do-
wych;

2) dla WS/KD-GP � teren wód powierzchniowych �ródl¹do-
wych z drog¹ publiczn¹ na mo�cie.

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

1) ustala siê zakaz lokalizacji:

a) tymczasowych obiektów budowlanych,

b) stacji bazowych telefonii komórkowej,

c) urz¹dzeñ reklamowych;

2) dopuszcza siê lokalizacjê:

a) obiektów ma³ej architektury,

b) sieci infrastruktury technicznej,

c) tablic informacyjnych;

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

1) ochronê wód powierzchniowych �ródl¹dowych poprzez
wyeliminowanie zrzutów �cieków bytowych i gospodar-
czych;

2) zagospodarowanie wód opadowych na terenie, zgodnie z
przepisami odrêbnymi, z wyj¹tkiem terenu WS/KD-GP, na
którym obowi¹zuje odprowadzenie wód opadowych z
powierzchni utwardzonych do sieci kanalizacji deszczowej;

3) zakaz lokalizowania �róde³ ha³asu przekraczaj¹cych do-
puszczalne standardy akustyczne w �rodowisku, zgodnie z
przepisami odrêbnymi.

4. W zakresie wymagañ wynikaj¹cych z kszta³towania
przestrzeni publicznych na terenie WS/KD-GP ustala siê spój-
ne zagospodarowanie terenów dróg w zakresie nawierzchni i
ma³ej architektury.

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

1) dopuszcza siê:

a) lokalizacjê urz¹dzeñ s³u¿¹cych ochronie przyrody i go-
spodarce wodnej,

b) regulacjê linii brzegowej rzeki Warty wy³¹cznie w celu
zapewnienia prowadzenia w³a�ciwej gospodarki wod-
nej;

2) dla terenu WS/KD-GP przyjmuje siê ustalenia zgodne z ust. 8.

6. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania te-
renów lub obiektów podlegaj¹cych ochronie okre�la siê, zgod-
nie z rysunkiem planu, strefê ochrony po�redniej ujêcia wody
�Dêbina�, dla której sposób zagospodarowania okre�laj¹
ustalenia niniejszego planu oraz przepisy odrêbne.

7. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowa-
nia terenów oraz ograniczeñ w ich u¿ytkowaniu, ustala siê
uwzglêdnienie w zagospodarowaniu terenów wymagañ i
ograniczeñ wynikaj¹cych z przebiegu istniej¹cych i projekto-
wanych sieci infrastruktury technicznej oraz strefy ochrony
po�redniej ujêcia wody �Dêbina�, zgodnie z przepisami od-
rêbnymi.

8. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji ustala siê na terenie WS/KD-GP, na
mo�cie stanowi¹cym fragment ulicy Hetmañskiej:

1) klasê drogi - g³ówna ruchu przyspieszonego;

2) dwie jezdnie po dwa pasy ruchu;
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3) zakaz lokalizacji zjazdów i skrzy¿owañ;

4) wydzielone, dwutorowe torowisko tramwajowe;

5) drogi pieszo � rowerowe po obu stronach mostu;

6) powi¹zanie z zewnêtrznym uk³adem komunikacyjnym te-
renu WS/KD-GP � kontynuacjê drogi na mo�cie w kierunku
wschodnim, poza granicê planu.

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

1) ustala siê:

a) powi¹zanie sieci infrastruktury technicznej z uk³adem
zewnêtrznym oraz zapewnienie dostêpu do sieci zgod-
nie z przepisami odrêbnymi,

b) zachowanie istniej¹cych magistrali wodoci¹gowych na
terenie: WS/KD-GP;

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

§7. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbola-
mi: 1KD-GP, 2KD-GP, 1KD-G, 2KD-G, 1KD-Z, 2KD-Z, KD-L, KD-
D, KD-Dxr, KDWxs, dla których obowi¹zuj¹ ustalenia niniejsze-
go paragrafu, w zakresie przeznaczenia ustala siê:

1) dla 1KD-GP, 2KD-GP, 1KD-G, 2KD-G, 1KD-Z, 2KD-Z, KD-L,
KD-D, KD-Dxr � tereny dróg publicznych;

2) dla KDWxs � teren drogi wewnêtrznej.

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

1) zakazuje siê lokalizacji:

a) tymczasowych urz¹dzeñ budowlanych,

b) urz¹dzeñ reklamowych, z wyj¹tkiem umieszczanych w
i na wiatach przystankowych,

c) nadziemnych sieci infrastruktury technicznej, z wyj¹t-
kiem tramwajowej sieci trakcyjnej i istniej¹cej linii WN-
110 kV;

2) dopuszcza siê lokalizacjê:

a) tablic informacyjnych,

b) obiektów in¿ynierskich,

c) wiat przystankowych oraz kiosków ulicznych wbudo-
wanych w wiaty przystankowe w strefach lokalizacji
przystanków komunikacji autobusowej,

d) obiektów ma³ej architektury i pomników, o ile nie
koliduje to z pozosta³ymi ustaleniami planu,

e) podziemnej i naziemnej sieci infrastruktury technicznej.

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

1) zagospodarowanie zieleni¹ nieutwardzonych fragmentów
terenów, z uwzglêdnieniem przepisów odrêbnych;

2) wykorzystywanie nadmiaru mas ziemnych pozyskanych
podczas prac ziemnych w obrêbie terenu lub usuwania ich
zgodnie z przepisami odrêbnymi;

3) w przypadku zanieczyszczenia gleby lub ziemi rekultywa-
cjê zgodnie z przepisami odrêbnymi;

4) odprowadzenie wód opadowych do sieci kanalizacji desz-
czowej z wyj¹tkiem terenów: KD-L, KD-D, KD-Dxr, na
których dopuszcza siê zagospodarowanie wód opadowych
na terenie dzia³ki, zgodnie z przepisami odrêbnymi;

5) W zakresie ochrony akustycznej dopuszcza siê:

a) stosowanie przegród przeciwha³asowych przezroczystych,
chroni¹cych zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ poza
planem � wzd³u¿ zachodniej granicy terenu 2KD-G,

b) stosowanie w nawierzchniach jezdni rozwi¹zañ tech-
nicznych ograniczaj¹cych emisjê ha³asu samochodo-
wego do �rodowiska.

4. W zakresie wymagañ wynikaj¹cych z potrzeb kszta³to-
wania przestrzeni publicznych ustala siê spójne zagospodaro-
wanie terenów dróg w zakresie nawierzchni i obiektów ma³ej
architektury.

5. W zakresie parametrów, wska�ników kszta³towania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu przyjmuje siê usta-
lenia zgodne z ust. 8.

6. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania te-
renów lub obiektów podlegaj¹cych ochronie okre�la siê, zgod-
nie z rysunkiem planu, strefê ochrony po�redniej ujêcia wody
�Dêbina�, dla której sposób zagospodarowania okre�laj¹
ustalenia niniejszego planu oraz przepisy odrêbne.

7. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania
terenów oraz ograniczeñ w ich u¿ytkowaniu ustala siê uwzglêd-
nienie w zagospodarowaniu terenów wymagañ i ograniczeñ
wynikaj¹cych z przebiegu istniej¹cych i projektowanych sieci
infrastruktury technicznej oraz strefy ochrony po�redniej ujêcia
wody �Dêbina�, zgodnie z przepisami odrêbnymi.

8. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji:

1) ustala siê:

a) na terenie 1KD-GP - wêze³ �Wilda�:

- klasê drogi - g³ówna ruchu przyspieszonego,

- wêze³ drogowy na skrzy¿owaniu dróg 2KD-GP, 1KD-
G i 2KD-G oraz zachodniego odcinka ul. Hetmañ-
skiej poza granicami planu,

- dwie jezdnie g³ówne ul. Hetmañskiej, ka¿da po dwa
pasy ruchu - na wiadukcie nad skrzy¿owaniem,

- fragmenty ³¹cznic i skrzy¿owanie w formie wyspy
centralnej pod wiaduktem,

- co najmniej dwa pasy ruchu na obwodzie wyspy
centralnej i na ka¿dej z jezdni ul. Dolna Wilda,

- zakaz lokalizacji zjazdów,

- wydzielone dwutorowe torowisko tramwajowe, na
wiadukcie nad skrzy¿owaniem,

- obustronne �cie¿ki pieszo � rowerowe w ci¹gach
ul. Dolna Wilda i ul. Hetmañskiej oraz powi¹zania
miêdzy nimi na skrzy¿owaniu,
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b) na terenie 2KD-GP - ul. Hetmañska:

- klasê drogi - g³ówna ruchu przyspieszonego,

- dwie jezdnie po dwa pasy ruchu,

- fragmenty ³¹cznic wêz³a z ul. Dolna Wilda,

- wiadukt nad ulic¹ Droga Dêbiñska,

- wydzielone dwutorowe torowisko tramwajowe,

- dwa przystanki nad ul. Droga Dêbiñska,

- zakaz lokalizacji zjazdów,

- obustronne �cie¿ki pieszo-rowerowe,

c) na terenie 1KD-G - ul. Dolna Wilda - odcinek pó³nocny:

- klasê drogi - g³ówna,

- dwie jezdnie po dwa pasy ruchu, z dodatkowymi
pasami na wlocie na skrzy¿owanie 1KD-GP,

- zakaz lokalizacji zjazdów, z wyj¹tkiem okre�lonym w
pkt 2, lit. c,

- obustronne �cie¿ki pieszo-rowerowe,

d) na terenie 2KD-G - ul. Dolna Wilda � odcinek po³udniowy:

- klasê drogi - g³ówna,

- dwie jezdnie g³ówne po dwa pasy ruchu, z dodat-
kowymi pasami na skrzy¿owaniach z ul. Wspóln¹ i
ul. Hetmañsk¹ - 1KD-GP,

- przystanki autobusowe w zatokach,

- dodatkow¹ jezdniê w³¹czon¹ na prawe skrêty do
jezdni wschodniej dla obs³ugi terenu 1K i 3ZD w
przypadku realizacji przepompowni na terenie 1K,

- obustronne �cie¿ki pieszo-rowerowe,

- skrzy¿owanie na prawe skrêty z drog¹ KD-L,

- skrzy¿owanie na prawe skrêty z ul. £êgi Dêbiñskie
- ulica poza planem,

- skrzy¿owanie z ul. Wspóln¹ - ulica poza planem,

- zjazd z jedni zachodniej � w kierunku przed³u¿enia
ul. Czwartaków - poza planem,

- zakaz lokalizacji zjazdów innych ni¿ wymieniony
powy¿ej,

e) na terenie 1KD-Z - ul. Droga Dêbiñska:

- klasê drogi - zbiorcza,

- jedn¹ jezdniê z dwoma pasami ruchu,

- obustronne chodniki,

- dwukierunkow¹ �cie¿kê rowerow¹ po zachodniej
stronie jezdni,

- zakaz lokalizacji zjazdów, z wyj¹tkiem jednego zjaz-
du na teren E,

f) na terenie 2KD-Z - ul. Piastowska, ul. Droga Dêbiñska:

- klasê drogi - zbiorcza,

- jedn¹ jezdniê z dwoma pasami ruchu,

- dwukierunkow¹ �cie¿kê rowerow¹ po zachodniej
stronie jezdni,

- skrzy¿owania z drogami: KD-L, KD-D i KDWxs,

- dodatkowe pasy ruchu na wlotach skrzy¿owania z
drog¹ KD-L,

- obustronne chodniki,

- fragment �cie¿ki pieszo � rowerowej na wale prze-
ciwpowodziowym,

- zakaz lokalizacji zjazdów, z wyj¹tkiem dwóch na
teren 4ZD i jednego na teren 5ZD,

g) na terenie KD-L:

- klasê drogi - lokalna,

- jedn¹ jezdniê z dwoma pasami ruchu,

- chodnik i �cie¿kê rowerow¹ lub �cie¿kê pieszo-
rowerow¹,

h) na terenie KD-D:

- klasê drogi - dojazdowa,

- jedn¹ jezdniê z dwoma pasami ruchu,

- plac do zawracania samochodów,

- chodnik zlokalizowany po pó³nocnej stronie jezdni,

i) na terenie KD-Dxr lokalizacjê �cie¿ki rowerowej i chod-
ników,

j) na terenie KDWxs:

- lokalizacjê drogi pieszo-jezdnej,

- lokalizacjê �cie¿ki rowerowej na odcinku od wa³u
przeciwpowodziowego na terenie ZL/ZZ do po³u-
dniowej granicy planu;

2) dopuszcza siê:

a) lokalizacjê innych ni¿ wymienione w pkt 1 elementów
systemu komunikacji, z wyj¹tkiem jezdni i innych urz¹-
dzeñ dla samochodów na terenie KD-Dxr oraz innych
ni¿ wymieniony w lit. c zjazdów z dróg 1KD-GP, 2KD-
GP, 1KD-G, 2KD-G, 1KD-Z, 2KD-Z,

b) na terenach 1KD-G, 1KD-Z i 2KD-Z � lokalizacjê zatok
na przystankach autobusowych,

c) na terenie 1KD-G � lokalizacjê jednego zjazdu z jezdni
zachodniej, na tereny poza granicami planu;

3) ustala siê szeroko�æ dróg publicznych i drogi wewnêtrznej
w liniach rozgraniczaj¹cych, zgodnie z rysunkiem planu,

4) ustala siê powi¹zania z zewnêtrznym uk³adem komunika-
cyjnym:

a) terenu 1KD-GP - wêze³ �Wilda�, z ulic¹ Hetmañsk¹ -
odcinek poza planem,

b) terenu 2KD-G oraz 2KD-Z z planowan¹ �III ram¹ komu-
nikacyjn¹� i ul. Dolna Wilda - odcinek poza planem,
poprzez wêze³ �Dolna Wilda�,
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c) terenu 2KD-G poprzez skrzy¿owania z ul. Wspóln¹ i
ul. £êgi Dêbiñskie oraz zjazd i chodnik na przed³u¿eniu
ul. Czwartaków,

d) terenu 1KD-G z ulic¹ Dolna Wilda - odcinek poza
planem,

e) terenu 1KD-Z z ulic¹ Droga Dêbiñska - odcinek poza
planem.

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

1) ustala siê:

a) powi¹zanie sieci infrastruktury technicznej z uk³adem
zewnêtrznym oraz zapewnienie dostêpu do sieci zgod-
nie z przepisami odrêbnymi,

b) zachowanie istniej¹cych przewodów wodoci¹gowych
o �rednicy 500, 800 i 1000 mm dla terenów 1KD-GP,
2KD-GP, 1KD-G, 1KD-Z, 2KD-Z, KDWxs,

c) zachowanie istniej¹cych kolektorów sanitarnych i desz-
czowych o �rednicy 800 mm lub o równowa¿nych
�rednicach i wiêkszych dla terenów: 1KD-GP, 1KD-G,
2KD-G, 2KD-Z,

d) lokalizacjê kolektorów deszczowych dla terenu 1KD-
GP, 2KD-GP, 1KD-Z, 2KD-Z i sanitarnego o �rednicy 800
mm dla terenu 2KD-G;

2) dopuszcza siê roboty budowlane w zakresie sieci infra-
struktury technicznej, w tym w szczególno�ci: sieci wodo-
ci¹gowej, kanalizacyjnej, elektroenergetycznej, gazowej,
ciep³owniczej, telekomunikacyjnej.

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

1) dla 1K, 2K - tereny infrastruktury technicznej kanalizacji;

2) dla E - teren infrastruktury technicznej elektroenergetyki.

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

1) zakazuje siê lokalizacji:

a) tymczasowych obiektów budowlanych,

b) urz¹dzeñ reklamowych;

2) dopuszcza siê lokalizacjê:

a) tablic informacyjnych i szyldów,

b) stacji bazowych telefonii komórkowej na terenie 2K.

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

1) wykorzystywanie nadmiaru mas ziemnych pozyskanych
podczas prac ziemnych w obrêbie terenu lub usuwania ich
zgodnie z przepisami odrêbnymi,

2) w przypadku zanieczyszczenia gleby lub ziemi rekultywa-
cjê zgodnie z przepisami odrêbnymi,

3) dla terenu 2K, w przypadku zachowania elektroenergetycz-
nej linii WN-110 kV jako napowietrznej, uwzglêdnienie w
zagospodarowaniu terenu obszaru jej oddzia³ywania, zgod-
nie z przepisami odrêbnymi,

4) zagospodarowanie zieleni¹ wszystkich wolnych od utwar-
dzenia terenów.

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

1) lokalizacjê przepompowni �cieków sanitarnych na terenie
1K;

2) lokalizacjê zbiornika retencyjnego wraz z niezbêdnymi
urz¹dzeniami podczyszczaj¹cymi na terenie 2K;

3) lokalizacjê wolno stoj¹cej stacji transformatorowej na te-
renie E;

4) wprowadzenie pasów zieleni izolacyjnej o szeroko�ci co
najmniej 10 m w miejscach wyznaczonych na rysunku
planu;

5) ograniczenie wysoko�ci obiektów towarzysz¹cych do 1
kondygnacji nadziemnej.

5. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji ustala siê obs³ugê komunikacyjn¹ dla
ruchu samochodowego:

1) terenu 1K - z dodatkowej jezdni drogi 2KD-G;

2) terenu 2K - z drogi KD-D;

3) terenu E - z drogi 1KD-Z.

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

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

2) dopuszcza siê:

a) roboty budowlane w zakresie sieci infrastruktury tech-
nicznej,

b) stacje transformatorowe wbudowane w budynki o
innym przeznaczeniu, zgodnie z przepisami odrêbnymi
oraz stacje wolno stoj¹ce.

§9. Dla terenu objêtego planem ustala siê 30% stawkê, o
której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§10. Wykonanie niniejszej uchwa³y powierza siê Prezy-
dentowi Miasta Poznania.

§11. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni od daty
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielko-
polskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Poznania
(-) Grzegorz Ganowicz
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Za³¹cznik nr 2
do uchwa³y Nr LIV/722/V/2009

Rady Miasta Poznania
z dnia 12 maja 2009 r.

ROZSTRZYGNIÊCIE RADY MIASTA POZNANIA O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO PROJEKTU
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU �PO£UDNIOWEGO KLINA ZIELENI MIASTA

POZNANIA - OBSZAR B�

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 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. Zg³aszaj¹cy uwagê: Eco Resort Poznañ Sp. z o.o., Ul.
Grzybowska 2/35, 00-131 Warszawa;

Tre�æ uwagi: wnosi o rozszerzenie zakresu przeznaczenia
terenu 2US o funkcjê zbiorowego zamieszkania w zwi¹zku z
zamierzeniami inwestycyjnymi polegaj¹cymi równie¿ na za-
budowie pensjonatowej - Domu Spokojnej Staro�ci i Domu
Pogodnej Jesieni.

Rozstrzygniêcie: nieuwzglêdniona.

Uzasadnienie: funkcja niezgodna ze Studium uwarunko-
wañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
Poznania.

§2. Zg³aszaj¹cy uwagê: Rada Osiedla Wilda w Poznaniu
Adam Babicz Przewodnicz¹cy Rady, Ul. Wierzbiêcice 41a/28;

Tre�æ uwagi: wnosi o zapis umo¿liwiaj¹cy Inwestorowi
realizacjê budynków z przeznaczeniem na pobyt osób w
podesz³ym i starczym wieku wymagaj¹cych ca³odobowej
opieki;

Rozstrzygniêcie: nieuwzglêdniona;

Uzasadnienie: funkcja niezgodna ze Studium uwarunko-
wañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
Poznania.

Za³¹cznik Nr 3
do Uchwa³y Nr LIV/722/V/2009

Rady Miasta Poznania
z dnia 12 maja 2009 r.

ROZSTRZYGNIÊCIE RADY MIASTA POZNANIA O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGO-
SPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU �PO£UDNIOWEGO KLINA ZIELENI MIASTA POZNANIA � OBSZAR B�
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

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 przepi-
sów 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 Programu Inwestycyjnego Miasta
Poznania.

4. Okre�lenie terminów przyst¹pienia i zakoñczenia realizacji
tych zadañ ustalone bêdzie wed³ug kryteriów i zasad
przyjêtych przy konstruowaniu Wieloletniego Programu
Inwestycyjnego Miasta Poznania.

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

§2. Zasady finansowania inwestycji z zakresu infrastruktu-
ry technicznej okre�lonych w planie.

Finansowanie inwestycji bêdzie odbywaæ siê poprzez:

1) Wydatki z bud¿etu gminy,

2) Wspó³finansowanie �rodkami zewnêtrznymi, poprzez bu-
d¿et gminy � w ramach m.in.:

a) dotacji unijnych,
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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.

Poz. 2586, 2587

2587

UCHWA£A Nr XXV/227/09 RADY GMINY BLIZANÓW

z dnia 16 czerwca 2009 r.

w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 ze zm.) oraz art. 7 w zwi¹zku z art. 10 ust. 1-3 ustawy z
dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity
Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z pó�niejszymi zmianami)
uchwala siê, co nastêpuje:

§1. Pozbawia siê kategorii drogi gminnej drogê nr 674160P
Piotrów � Pruszków o nawierzchni bitumicznej o d³ugo�ci

1742 m, zgodnie z przebiegiem okre�lonym na planie sytu-
acyjnym stanowi¹cym za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Blizanów.

§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielko-
polskiego.

Wiceprzewodnicz¹cy Rady
(-) Sylwester Biesiada


