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komunalnych niesegregowanych w nastêpuj¹cych wysoko-
�ciach:

1) za jednorazowy odbiór pojemnika o pojemno�ci 80 litrów
- 20,00 z³ +VAT

2) za jednorazowy odbiór pojemnika o pojemno�ci 110/120
litrów - 28,00 z³ +VAT

3) za jednorazowy odbiór pojemnika o pojemno�ci 240 litrów
- 48,00 z³ +VAT

4) za jednorazowy odbiór pojemnika o pojemno�ci 1100
litrów - 170,00 z³ +VAT

2. Ustala siê nastêpuj¹ce stawki op³at ponoszonych przez
w³a�cicieli nieruchomo�ci za odpady komunalne zbierane i
odbierane w sposób selektywny w nastêpuj¹cych wysoko-
�ciach:

1) za jednorazowy odbiór pojemnika o pojemno�ci 80 litrów
- 10,00 z³ +VAT

2) za jednorazowy odbiór pojemnika o pojemno�ci 110/120
litrów - 14,00 z³ +VAT

3) za jednorazowy odbiór pojemnika o pojemno�ci 240 litrów
- 24,00 z³ +VAT

4) za jednorazowy odbiór pojemnika o pojemno�ci 1100
litrów - 85,00 z³ +VAT

§3. Ustala siê górn¹ stawkê op³at netto ponoszonych
przez w³a�cicieli nieruchomo�ci za us³ugi opró¿niania zbiorni-
ków bezodp³ywowych i transport nieczysto�ci ciek³ych w
wysoko�ci 25,00 z³ +VAT za 1 m3 nieczysto�ci ciek³ych.

§4. Górne stawki op³at, o których mowa w §2 ust. 1 oraz
§3 stosuje siê wobec w³a�cicieli nieruchomo�ci, którzy nie

zawarli umowy na korzystanie z us³ug wykonywanych przez
zak³ad bêd¹cy gminn¹ jednostk¹ organizacyjn¹ lub przedsiê-
biorcê posiadaj¹cego zezwolenie na prowadzenie dzia³alno�ci
w zakresie odbierania odpadów komunalnych lub w zakresie
opró¿niania zbiorników bezodp³ywowych i transport nieczy-
sto�ci ciek³ych.

§5. Obni¿one stawki op³at, o których mowa w §2 ust. 2
stosuje siê wobec w³a�cicieli nieruchomo�ci, którzy zawarli
umowê na korzystanie z us³ug wykonywanych przez zak³ad
bêd¹cy gminn¹ jednostk¹ organizacyjn¹ lub przedsiêbiorc¹
posiadaj¹cym zezwolenie na prowadzenie dzia³alno�ci w za-
kresie odbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy.
W ramach obni¿onej stawki op³at, przedsiêbiorca umo¿liwi
w³a�cicielowi nieruchomo�ci pozbywanie siê zebranych selek-
tywnie odpadów w sposób zgodny z obowi¹zuj¹cym Regula-
minem utrzymania czysto�ci i porz¹dku na terenie Gminy
Kamieniec bez dodatkowych op³at.

§6. Traci moc uchwa³a Nr XII/92/2008 Rady Gminy Kamie-
niec z dnia 21 lutego 2008 r. , w sprawie okre�lenia górnych
stawek op³at ponoszonych przez w³a�cicieli nieruchomo�ci za
us³ugi odbierania odpadów komunalnych oraz opró¿niania
zbiorników bezodp³ywowych i transportu nieczysto�ci cie-
k³ych.

§7. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Kamieniec.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

(-) Andrzej Stamierowski

Poz. 1865, 1866

1866

UCHWA£A Nr LII/693/V/2009 RADY MIASTA POZNANIA

z dnia 7 kwietnia 2009 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego �obszaru G³ówna� w Poznaniu czê�æ A

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,
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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/2008 Rady Miasta Pozna-
nia z dnia 18 stycznia 2008 roku, uchwala siê miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego �obszaru G³ówna� w Po-
znaniu czê�æ A, 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 �obszaru G³ówna� czê�æ A w
Poznaniu, opracowany w skali 1:2000, stanowi¹cy za³¹cz-
nik 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 realizacji
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 oraz k¹cie nachylenia nie mniejszym ni¿
30o;

3) dominancie � nale¿y przez to rozumieæ budynek wyró¿nia-
j¹cy siê wysoko�ci¹ w otaczaj¹cej zabudowie;

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

5) kwartale zabudowy � nale¿y przez to rozumieæ obszar
wyznaczony zabudow¹ zwart¹ zlokalizowan¹ wzd³u¿ linii
zabudowy;

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, zgodnie z któr¹ nakazuje siê usytuowanie frontowej
elewacji budynku;

8) ogrodzeniu pe³nym � nale¿y przez to rozumieæ ogrodzenie,
w którym udzia³ powierzchni pe³nej wynosi powy¿ej 30%;

9) parkingu w zieleni � nale¿y przez to rozumieæ parking, na
którym ka¿de 5 stanowisk postojowych przedzielone jest
zieleni¹ wysok¹;

10) pasa¿u us³ugowym � nale¿y przez to rozumieæ ci¹g pieszy
z zabudow¹ us³ugow¹ po obu jego stronach, przeprowa-
dzony przez wnêtrze kwarta³u zabudowy;

11) przej�ciu bramowym � nale¿y przez to rozumieæ wydzie-
lone w parterze budynku przej�cie piesze, ³¹cz¹ce ulice z
wnêtrzem kwarta³u zabudowy;

12) 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;

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

14) straganie � nale¿y przez to rozumieæ tymczasowy obiekt
budowlany, który nie jest trwale zwi¹zany z gruntem, nie
jest wydzielony z przestrzeni za pomoc¹ przegród budow-
lanych oraz nie posiada fundamentu;

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

16) zabudowie �ródmiejskiej � nale¿y przez to rozumieæ za-
budowê �ródmiejsk¹, w rozumieniu przepisów wydanych
na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budow-
lane (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z
pó�n. zm.);

17) zabudowie typu �willa miejska� � nale¿y przez to rozumieæ
budynek mieszkalny o powierzchni zabudowy nie wiêkszej
ni¿ 250 m2, sk³adaj¹cy siê z jednej klatki schodowej i nie
wiêcej ni¿ dwóch mieszkañ na kondygnacji lub zespó³
takich budynków;

18) zabudowie us³ugowej sakralnej � nale¿y przez to rozumieæ
budynek kultu religijnego wraz z zabudow¹ towarzysz¹c¹,
w tym socjaln¹;

19) 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.

§3. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbo-
lami: 1MW, 2MW, 3MW, 4MW, 5MW, 6MW, 7MW, 8MW, 9MW
i 10MW, dla których obowi¹zuj¹ ustalenia niniejszego para-
grafu, w zakresie przeznaczenia terenów:

1) ustala siê zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹

2) dopuszcza siê:

a) lokalizacjê us³ug w parterach budynków,

b) lokalizacjê pasa¿y us³ugowych we wnêtrzach kwarta-
³ów zabudowy,

c) zachowanie istniej¹cych budynków us³ugowych z do-
puszczeniem ich przebudowy, rozbudowy, nadbudowy
i remontu, z uwzglêdnieniem ust. 6,

d) lokalizacjê budynków u¿yteczno�ci publicznej lub za-
mieszkania zbiorowego w strefie elewacji o szczegól-
nym znaczeniu, wskazanej na rysunku planu;

Poz. 1866
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e) lokalizacjê sieci infrastruktury technicznej, z zastrze¿e-
niem ust. 10 pkt 7,

f) lokalizacjê doj�æ i dojazdów,

g) lokalizacjê parkingów, gara¿y jedno - i wielostanowi-
skowych.

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

1) lokalizacjê zabudowy jako zabudowy �ródmiejskiej;

2) ujednolicenie w ramach terenu geometrii i kolorystyki
dachów oraz materia³ów do ich pokrycia;

3) sytuowanie szyldów o powierzchni nie wiêkszej ni¿ 1,5 m2,
wy³¹cznie na budynkach;

4) lokalizacjê parkingów wy³¹cznie jako parkingów w zieleni;

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

6) na terenach 1MW i 5MW, zakaz lokalizacji ogrodzeñ;

7) zakaz lokalizacji gara¿y jednostanowiskowych wolno sto-
j¹cych;

8) zakaz lokalizacji gara¿y w parterach budynków.

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

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

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

3) odprowadzanie �cieków bytowych do sieci kanalizacji sa-
nitarnej;

4) zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na
terenie lub odprowadzenie ich do kanalizacji deszczowej;

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

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

7) zapewnienie dopuszczalnych poziomów ha³asu w �rodo-
wisku jak dla terenów w strefie �ródmiejskiej miast, zgod-
nie z przepisami odrêbnymi.

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

1) na terenach 2MW, 3MW, 4MW, 5MW, 6MW, 7MW, 8MW
i 9MW strefê ochrony konserwatorskiej, zgodnie z rysun-
kiem planu;

2) w strefie ochrony konserwatorskiej:

a) szeroko�æ elewacji odpowiadaj¹c¹ szeroko�ci histo-
rycznych podzia³ów na dzia³ki budowlane,

b) zakaz lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowej
w odleg³o�ci mniejszej ni¿ 15,0 m od terenów dróg
publicznych,

c) dopuszczenie lokalizacji wolno stoj¹cych stacji trans-
formatorowych SN/nn wy³¹cznie we wnêtrzach kwar-
ta³ów zabudowy;

3) na terenach 1MW i 3MW zachowanie, oznaczonych na
rysunku planu, budynków wpisanych do ewidencji zabyt-
ków, z dopuszczeniem ich rozbudowy, remontu i adaptacji
strychów na cele u¿ytkowe;

4) na terenie 9MW zachowanie oznaczonego na rysunku
planu akcentu architektonicznego � kapliczki;

5) obowi¹zek przeprowadzenia rozpoznania archeologiczne-
go przy pracach ziemnych w miejscach lokalizacji stano-
wisk archeologicznych wskazanych na rysunku planu,
zgodnie z przepisami odrêbnymi;

6) przeprowadzenie rozpoznania archeologicznego przy pra-
cach ziemnych poni¿ej 0,7 m, je¿eli wymagaj¹ tego prze-
pisy odrêbne.

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

1) na terenach 2MW, 9MW i 10MW lokalizacjê ci¹gów pie-
szych, zgodnie z rysunkiem planu;

2) na terenach, o których mowa w pkt 1, lokalizacjê przej�æ
bramowych, zgodnie z rysunkiem planu;

3) lokalizacjê akcentów architektonicznych;

4) zakaz lokalizacji reklam.

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

1) powierzchniê zabudowy dzia³ki budowlanej nie wiêksz¹ ni¿:

a) na terenach 3MW, 5MW, 6MW, 7MW i 9MW � 60%,

b) na terenach 2MW, 4MW, 8MW i 10MW � 50%,

c) na terenach 1MW � 40%;

2) powierzchniê terenu biologicznie czynn¹ nie mniejsz¹ ni¿
20% dzia³ki budowlanej;

3) sytuowanie zabudowy zgodnie z wyznaczonymi liniami
zabudowy, przed którymi na odleg³o�æ do 1,5 m dopuszcza
siê sytuowanie: wykuszy, balkonów, tarasów, z zastrze¿e-
niem pkt 4;

4) dopuszczenie zabudowy wnêtrza kwarta³u, pod warun-
kiem usytuowania budynku w odleg³o�ci wiêkszej ni¿ 30,0
m od obowi¹zuj¹cej linii zabudowy;

5) w miejscach lokalizacji wej�æ do budynków poziom górnej
krawêdzi posadzki parteru budynków nie wy¿ej ni¿ 0,3 m
nad poziomem terenu;

6) wysoko�æ zabudowy, z uwzglêdnieniem ust. 10 pkt 8:

a) 5 kondygnacji nadziemnych, tj. od 15,5 do 17,0 m, z
dopuszczeniem budowy dodatkowej szóstej kondy-
gnacji w formie poddasza u¿ytkowego, przy czym w
takim przypadku wysoko�æ zabudowy nie mo¿e prze-
kroczyæ 20,0 m do najwy¿szego punktu dachu, z
zastrze¿eniem lit. b,

b) w strefie ochrony konserwatorskiej wzd³u¿ terenów
dróg publicznych � 3 do 4 kondygnacji nadziemnych, tj.

Poz. 1866
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od 12,5 do 14,0 m, z dopuszczeniem budowy dodatko-
wej kondygnacji w formie poddasza u¿ytkowego, przy
czym w takim przypadku wysoko�æ zabudowy nie mo¿e
przekroczyæ 17,0 m do najwy¿szego punktu dachu,

c) pasa¿y us³ugowych � 1 kondygnacjê, tj. nie wiêksz¹ ni¿
5,0 m;

7) z wyj¹tkiem terenu 1MW zabudowê w formie kwarta³ów
zabudowy;

8) k¹t nachylenia po³aci dachowych nie wiêcej ni¿ 30o;

9) kalenice równoleg³e do ulicy.

7. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania te-
renów lub obiektów podlegaj¹cych ochronie na podstawie
przepisów odrêbnych, podejmuje siê ustalenia zgodnie z
niniejszym paragrafem.

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 do przyleg³ych dróg publicznych zjazda-
mi zlokalizowanymi zgodnie z przepisami odrêbnymi;

2) ustala siê zapewnienie na ka¿dym z terenów stanowisk
postojowych dla samochodów osobowych, w ³¹cznej ilo-
�ci nie mniejszej ni¿:

a) 1 stanowisko postojowe na ka¿de mieszkanie w budyn-
ku wielorodzinnym, przy czym 1 stanowisko na 30
mieszkañ dla pojazdów osób niepe³nosprawnych,

b) 2 stanowiska postojowe na budynek jednorodzinny,

c) 32 stanowiska postojowych na ka¿dych 100 zatrudnio-
nych, w tym 2 stanowiska postojowe dla pojazdów
osób niepe³nosprawnych,

d) 45 stanowisk postojowych na ka¿de 1000,0 m2 powierzchni
u¿ytkowej lokali handlowych, w tym 6 stanowisk posto-
jowych dla pojazdów osób niepe³nosprawnych,

e) 36 stanowisk postojowych na ka¿de 100 miejsc w
obiektach gastronomicznych, w tym 6 stanowisk po-
stojowych dla pojazdów osób niepe³nosprawnych,

f) 37 stanowisk postojowych na ka¿de 100 miejsc w
teatrach i kinach, w tym 5 stanowisk postojowych dla
pojazdów osób niepe³nosprawnych,

g) 50 stanowisk postojowych na ka¿de 100 ³ó¿ek w hotelu,
w tym 3 stanowiska postojowe dla pojazdów osób
niepe³nosprawnych,

h) 30 stanowisk postojowych na ka¿de 1000,0 m2 po-
wierzchni u¿ytkowej obiektów us³ugowych, innych ni¿
wymienione w lit.d-g, w tym 3 stanowiska postojowe
dla pojazdów osób niepe³nosprawnych;

3) dla us³ug zlokalizowanych w parterach budynków oraz dla
budynków us³ugowych w pasa¿ach us³ugowych i budyn-

ków u¿yteczno�ci publicznej nakazuje siê zapewnienie na
ka¿dym z terenów stanowisk do prze³adunku towarów
zlokalizowanych poza stanowiskami postojowymi;

4) ustala siê zapewnienie na ka¿dym z terenów stanowisk
postojowych dla rowerów, w ³¹cznej ilo�ci nie mniejszej
ni¿:

a) 15 stanowisk postojowych na ka¿dych 100 zatrudnio-
nych,

b) 20 stanowisk postojowych na ka¿de 1000,0 m2 po-
wierzchni u¿ytkowej lokali handlowych,

c) 15 stanowisk postojowych na ka¿de 100 miejsc w
obiektach gastronomicznych,

d) 5 stanowisk postojowych na ka¿de 100 miejsc w te-
atrach i kinach,

e) 15 stanowisk postojowych na ka¿de 1000,0 m2 po-
wierzchni u¿ytkowej obiektów us³ugowych, innych ni¿
wymienione w lit.b-d;

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) zakazuje siê lokalizacji napowietrznych elementów infra-
struktury technicznej;

8) dopuszcza siê, wy³¹cznie na budynkach, lokalizacjê stacji
bazowych telefonii komórkowej o wysoko�ci nie wiêkszej
ni¿ 26,0 m od poziomu terenu, przy czym nie wiêkszej ni¿
1/3 wysoko�ci tych budynków;

9) dopuszcza siê lokalizacjê stacji transformatorowych SN/nn
wolno stoj¹cych lub wbudowanych w budynek o innym
przeznaczeniu, zgodnie z przepisami odrêbnymi, z zastrze-
¿eniem ust. 4 pkt 2 lit. c.

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

12. Ustala siê stawkê procentow¹ do okre�lenia op³aty, o
której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym, w wysoko�ci 30%.

§4. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbo-
lami: 1U/MW, 2U/MW, 3U/MW, 4U/MW, 5U/MW i 6U/MW, dla
których obowi¹zuj¹ ustalenia niniejszego paragrafu, w zakre-
sie przeznaczenia terenów:

1) ustala siê zabudowê us³ugow¹ i mieszkaniow¹ wieloro-
dzinn¹;

2) dopuszcza siê:

a) zachowanie istniej¹cej zabudowy jednorodzinnej z do-
puszczeniem jej przebudowy, rozbudowy i nadbudo-
wy,

b) lokalizacjê sieci infrastruktury technicznej, z zastrze¿e-
niem ust. 10 pkt 7-8,

c) lokalizacjê doj�æ i dojazdów,
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d) lokalizacjê parkingów, gara¿y jedno - i wielostanowi-
skowych.

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

1) ujednolicenie w ramach terenu geometrii i kolorystyki
dachów oraz materia³ów do ich pokrycia;

2) sytuowanie szyldów o powierzchni nie wiêkszej ni¿ 1,5 m2,
wy³¹cznie na budynkach;

3) zakaz lokalizacji ogrodzeñ pe³nych i ogrodzeñ z betono-
wych elementów prefabrykowanych.

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) odprowadzanie �cieków bytowych do sieci kanalizacji sa-
nitarnej;

4) zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na
terenie lub odprowadzenie ich do kanalizacji deszczowej;

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

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

7) zapewnienie dopuszczalnych poziomów ha³asu w �rodo-
wisku jak dla terenów w strefie �ródmiejskiej miast, zgod-
nie z przepisami odrêbnymi.

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

1) obowi¹zek przeprowadzenia rozpoznania archeologiczne-
go przy pracach ziemnych w miejscach lokalizacji stano-
wisk archeologicznych wskazanych na rysunku planu,
zgodnie z przepisami odrêbnymi;

2) przeprowadzenie rozpoznania archeologicznego przy pra-
cach ziemnych poni¿ej 0,7 m, je¿eli wymagaj¹ tego prze-
pisy odrêbne.

5. W zakresie wymagañ wynikaj¹cych z potrzeb kszta³to-
wania przestrzeni publicznych zakazuje siê lokalizacji reklam.

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

1) powierzchniê zabudowy dzia³ki budowlanej nie wiêksz¹
ni¿:

a) na terenach 1U/MW, 2U/MW, 3U/MW, 4U/MW i 5U/MW
� 40%,

b) na terenie 6U/MW � 50%;

2) powierzchniê terenu biologicznie czynn¹ w stosunku do
dzia³ki budowlanej nie mniejsz¹ ni¿:

a) na terenach 1U/MW, 2U/MW, 3U/MW, 4U/MW i 5U/MW
� 30%,

b) na terenie 6U/MW � 20%;

3) sytuowanie zabudowy zgodnie z wyznaczonymi liniami
zabudowy, przed którymi na odleg³o�æ do 1,5 m dopuszcza
siê sytuowanie: wykuszy, balkonów, tarasów;

4) dopuszczenie zabudowy wnêtrza kwarta³u, pod warun-
kiem usytuowania budynku w odleg³o�ci wiêkszej ni¿ 30,0
m od obowi¹zuj¹cej linii zabudowy;

5) wysoko�æ zabudowy:

a) 2 do 3 kondygnacji nadziemnych plus u¿ytkowe pod-
dasze, tj. od 5,8 do 10,0 m do górnej krawêdzi elewacji,
jej gzymsu lub attyki, i nie wiêcej ni¿ 16,0 m do
najwy¿szego punktu dachu, z zastrze¿eniem lit. b-c,

b) na terenie 6U/MW 5 kondygnacji nadziemnych, tj. od
15,5 do 17,0 m, z dopuszczeniem dodatkowej, szóstej
kondygnacji pod warunkiem jej wycofania w stosunku
do linii elewacji frontowej, przy czym w takim przypad-
ku wysoko�æ zabudowy nie mo¿e przekroczyæ 20,0 m
do najwy¿szego punktu dachu, z uwzglêdnieniem lit. c,

c) na terenie 6U/MW dopuszcza siê 5 kondygnacji nad-
ziemnych, tj. od 15,5 do 20,0 m, pod warunkiem
wycofania ostatniej kondygnacji w stosunku do linii
elewacji frontowej;

6) w miejscach lokalizacji wej�æ do budynków poziom górnej
krawêdzi posadzki parteru budynków nie wy¿ej ni¿ 0,3 m
nad poziomem terenu;

7) dla budynków mieszkalnych zabudowê typu �willa miej-
ska�, z wyj¹tkiem terenu 6U/MW;

8) dachy strome, z wyj¹tkiem terenu 6U/MW;

9) dla dachów dwuspadowych kalenice równoleg³e do ulicy;

10) dopuszczenie gara¿y wolno stoj¹cych lub w zabudowie
zwartej krytych dachami p³askimi, zlokalizowanych wy³¹cz-
nie przy tylnej granicy dzia³ki budowlanej w odleg³o�ci nie
mniejszej ni¿ 10,0 m od obowi¹zuj¹cej linii zabudowy;

11) z wyj¹tkiem dzia³ek pod infrastrukturê techniczn¹ i drogi
wewnêtrzne, powierzchniê dzia³ki budowlanej nie mniejsz¹
ni¿:

a) na terenie 1U/MW, 2U/MW, 4U/MW i 6U/MW � 750,0 m2,

b) na terenie 3U/MW i 5U/MW � 400,0 m2;

12) z wyj¹tkiem dzia³ek pod infrastrukturê techniczn¹ i drogi
wewnêtrzne, szeroko�æ frontu dzia³ki budowlanej nie
mniejsz¹ ni¿:

a) na terenie 1U/MW, 2U/MW, 4U/MW i 6U/MW � 19,0 m,

b) na terenie 3U/MW i 5U/MW � 11,0 m.

7. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania te-
renów 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.
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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 do przyleg³ych dróg publicznych zjazda-
mi zlokalizowanymi zgodnie z przepisami odrêbnymi;

2) ustala siê zapewnienie na ka¿dym z terenów stanowisk
postojowych dla samochodów osobowych, w ³¹cznej ilo-
�ci nie mniejszej ni¿:

a) 1 stanowisko postojowe na ka¿de mieszkanie w budyn-
ku wielorodzinnym, przy czym 1 stanowisko na 30
mieszkañ dla pojazdów osób niepe³nosprawnych,

b) 20 stanowisk postojowych na ka¿dych 100 zatrudnio-
nych, w tym 2 stanowiska postojowe dla pojazdów
osób niepe³nosprawnych,

c) 45 stanowisk postojowych na ka¿de 1000,0 m2 po-
wierzchni u¿ytkowej lokali handlowych, w tym 6 stano-
wisk postojowych dla pojazdów osób niepe³nospraw-
nych,

d) 36 stanowisk postojowych na ka¿de 100 miejsc w
obiektach gastronomicznych, w tym 6 stanowisk po-
stojowych dla pojazdów osób niepe³nosprawnych,

e) 37 stanowisk postojowych na ka¿de 100 miejsc w
teatrach i kinach, w tym 5 stanowisk postojowych dla
pojazdów osób niepe³nosprawnych,

f) 50 stanowisk postojowych na ka¿de 100 ³ó¿ek w hotelu,
w tym 3 stanowiska postojowe dla pojazdów osób
niepe³nosprawnych,

g) 20 stanowisk postojowych na ka¿de 1000,0 m2 po-
wierzchni u¿ytkowej obiektów us³ugowych, innych ni¿
wymienione w lit.c-f, w tym 3 stanowiska postojowe
dla pojazdów osób niepe³nosprawnych;

3) dla us³ug nakazuje siê zapewnienie na ka¿dym z terenów
stanowisk do prze³adunku towarów zlokalizowanych poza
stanowiskami postojowymi;

4) ustala siê zapewnienie na ka¿dym z terenów stanowisk
postojowych dla rowerów, w ³¹cznej ilo�ci nie mniejszej
ni¿:

a) 15 stanowisk postojowych na ka¿dych 100 zatrudnio-
nych,

b) 20 stanowisk postojowych na ka¿de 1000,0 m2 po-
wierzchni u¿ytkowej lokali handlowych,

c) 15 stanowisk postojowych na ka¿de 100 miejsc w
obiektach gastronomicznych,

d) 5 stanowisk postojowych na ka¿de 100 miejsc w te-
atrach i kinach,

e) 15 stanowisk postojowych na ka¿de 1000,0 m2 po-
wierzchni u¿ytkowej obiektów us³ugowych, innych ni¿
wymienione w lit.b-d;

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) zakazuje siê lokalizacji napowietrznych elementów infra-
struktury technicznej;

8) zakazuje siê lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowej;

9) dopuszcza siê lokalizacjê stacji transformatorowych SN/nn
wolno stoj¹cych lub wbudowanych w budynek 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 procentow¹ do okre�lenia op³aty, o
której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym, w wysoko�ci 30%.

§5. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu sym-
bolami: 1U, 2U, 3U, 4U, 1UO, 2UO i UK, dla których obowi¹-
zuj¹ ustalenia niniejszego paragrafu, w zakresie przeznacze-
nia terenów:

1) na terenach 1U, 2U, 3U i 4U ustala siê zabudowê us³ugow¹;

2) na terenach 1UO i 2UO ustala siê zabudowê us³ug o�wiaty;

3) na terenie UK ustala siê zabudowê us³ugow¹ sakraln¹;

4) dopuszcza siê lokalizacjê:

a) sieci infrastruktury technicznej, z zastrze¿eniem ust. 4
pkt 3 lit. b oraz ust. 10 pkt 7,

b) doj�æ i dojazdów,

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

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

1) ujednolicenie w ramach terenu kolorystyki dachów oraz
materia³ów do ich pokrycia;

2) sytuowanie szyldów o powierzchni nie wiêkszej ni¿ 1,5 m2,
wy³¹cznie na budynkach;

3) na terenie UK dopuszczenie lokalizacji dzwonnicy jako
dominanty, zgodnie z rysunkiem planu;

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

5) na terenach 2U i 3U zakaz lokalizacji ogrodzeñ;

6) na terenach 1U, 2U, 3U i 4U zakaz lokalizacji gara¿y
jednostanowiskowych wolno stoj¹cych;

7) zakaz stosowania nawierzchni bitumicznych z wyj¹tkiem
terenu 2UO;

8) nie mniej ni¿ 50% stanowisk postojowych w ramach
parkingów w zieleni.

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 pkt. 4;
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2) zagospodarowanie zieleni¹ wszystkich wolnych od utwar-
dzenia fragmentów terenów, z uwzglêdnieniem przepisów
odrêbnych;

3) zachowanie naturalnego ukszta³towania terenu;

4) na terenie UK lokalizacjê parku w strefie zieleni urz¹dzonej
niskiej, zgodnie z rysunkiem planu;

5) odprowadzanie �cieków bytowych do sieci kanalizacji sa-
nitarnej;

6) zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na
terenie lub odprowadzenie ich do kanalizacji deszczowej;

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

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

9) na terenie 1UO i 2UO zapewnienie dopuszczalnych pozio-
mów ha³asu w �rodowisku jak dla terenów zabudowy
zwi¹zanej ze sta³ym lub czasowym pobytem dzieci i m³o-
dzie¿y, zgodnie z przepisami odrêbnymi;

10) zakaz lokalizacji stacji paliw.

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

1) na terenach 3U, 4U, 2UO i UK strefê ochrony konserwa-
torskiej, zgodnie z rysunkiem planu;

2) w strefie ochrony konserwatorskiej:

a) szeroko�æ elewacji odpowiadaj¹c¹ szeroko�ci histo-
rycznych podzia³ów na dzia³ki budowlane, z wyj¹tkiem
terenów 2UO i UK,

b) zakaz lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowej
w odleg³o�ci mniejszej ni¿ 15,0 m od terenów dróg
publicznych, z uwzglêdnieniem pkt 3 lit. b-c;

3) na terenie UK:

a) prace restauratorskie przy ko�ciele pw. Niepokalanego
Poczêcia NMP i w jego otoczeniu, wpisanych do reje-
stru zabytków decyzj¹ nr A358, oznaczonych na rysun-
ku planu,

b) zakaz lokalizacji wolno stoj¹cych stacji bazowych tele-
fonii komórkowej,

c) dopuszczenie lokalizacji stacji bazowej telefonii komór-
kowej na elewacji dominanty;

4) dopuszczenie zmiany geometrii dachów budynków wpisa-
nych do ewidencji zabytków, z uwzglêdnieniem ust. 6;

5) na terenie 2UO zachowanie budynku szko³y, wpisanego do
ewidencji zabytków, z dopuszczeniem jego rozbudowy i
adaptacji strychu na cele u¿ytkowe;

6) przeprowadzenie rozpoznania archeologicznego przy pra-
cach ziemnych poni¿ej 0,7 m, je¿eli wymagaj¹ tego prze-
pisy odrêbne.

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

1) zakaz lokalizacji reklam wolno stoj¹cych;

2) sytuowanie reklam wy³¹cznie na elewacjach budynków,
przy czym ich powierzchnia nie mo¿e przekraczaæ 20%
powierzchni danej elewacji.

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

1) powierzchniê zabudowy dzia³ki budowlanej nie wiêksz¹ ni¿:

a) na terenach 1U i 4U � 40%,

b) na terenie 2UO � 25%,

c) na terenach 1UO i UK � 20%;

2) powierzchniê terenu biologicznie czynn¹ w stosunku do
dzia³ki budowlanej nie mniejsz¹ ni¿:

a) na terenach 2U i 3U � 20%,

b) na terenach 1U, 4U i 2UO � 30%,

c) na terenach 1UO i UK � 40%;

3) lokalizowanie zabudowy zgodnie z wyznaczonymi liniami
zabudowy, przed którymi na odleg³o�æ do 1,5 m dopuszcza
siê sytuowanie: wykuszy, balkonów, tarasów, z zastrze¿e-
niem pkt 4;

4) dopuszczenie zabudowy wnêtrza kwarta³u, pod warun-
kiem usytuowania budynku w odleg³o�ci wiêkszej ni¿ 30,0
m od obowi¹zuj¹cej linii zabudowy;

5) w miejscach lokalizacji wej�æ do budynków poziom górnej
krawêdzi posadzki parteru budynków nie wy¿ej ni¿ 0,3 m
nad poziomem terenu;

6) wysoko�æ zabudowy, z uwzglêdnieniem ust. 10 pkt 8:

a) nie wiêcej ni¿ 4 kondygnacje nadziemne, tj. od 12,5 do
14,0 m, z dopuszczeniem budowy dodatkowej pi¹tej
kondygnacji w formie poddasza u¿ytkowego, przy czym
w takim przypadku wysoko�æ zabudowy nie mo¿e
przekroczyæ 17,0 m do najwy¿szego punktu dachu, z
zastrze¿eniem lit. b,

b) na terenach 1UO, 2UO i UK � nie wiêcej ni¿ 2 kondy-
gnacje nadziemne plus u¿ytkowe poddasze, tj. nie
wiêcej ni¿ 7,0 m do górnej krawêdzi elewacji, jej
gzymsu lub attyki, i nie wiêcej ni¿ 12,0 m do najwy¿-
szego punktu dachu, z uwzglêdnieniem pkt. 7 lit. a;

7) dla dominanty:

a) wysoko�æ zabudowy nie wiêksz¹ ni¿ 30,0 m,

b) powierzchniê zabudowy nie wiêksz¹ ni¿ 36,0 m2;

8) k¹t nachylenia po³aci dachowych nie wiêkszy ni¿ 30o, z
zastrze¿eniem pkt. 9;

9) na terenie UK dachy strome.

7. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania te-
renów lub obiektów podlegaj¹cych ochronie na podstawie
przepisów odrêbnych, podejmuje siê ustalenia, zgodnie z
niniejszym paragrafem.

8. W zakresie szczegó³owych zasad i warunków scalania
i podzia³u nieruchomo�ci nie podejmuje siê ustaleñ.
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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 do przyleg³ych dróg publicznych zjazda-
mi zlokalizowanymi zgodnie z przepisami odrêbnymi;

2) ustala siê zapewnienie na ka¿dym z terenów stanowisk
postojowych dla samochodów osobowych, w ³¹cznej ilo-
�ci nie mniejszej ni¿:

a) 32 stanowiska postojowe na ka¿dych 100 zatrudnio-
nych, w tym 2 stanowiska postojowe dla pojazdów
osób niepe³nosprawnych,

b) 20 stanowisk postojowych na ka¿de 100 miejsc w
miejscach zgromadzeñ, w tym 4 stanowiska postojowe
dla pojazdów osób niepe³nosprawnych,

c) 45 stanowisk postojowych na ka¿de 1000,0 m2 po-
wierzchni uýytkowej lokali handlowych, w tym 6 sta-
nowisk postojowych dla pojazdów osób niepe³no-
sprawnych,

d) 36 stanowisk postojowych na ka¿de 100 miejsc w
obiektach gastronomicznych, w tym 6 stanowisk po-
stojowych dla pojazdów osób niepe³nosprawnych,

e) 50 stanowisk postojowych na ka¿de 100 ³ó¿ek w hotelu,
w tym 3 stanowiska postojowe dla pojazdów osób
niepe³nosprawnych,

f) 30 stanowisk postojowych na ka¿de 1000,0 m2 po-
wierzchni u¿ytkowej obiektów us³ugowych, innych ni¿
wymienione w lit.c-e, w tym 3 stanowiska postojowe
dla pojazdów osób niepe³nosprawnych;

3) ustala siê zapewnienie na ka¿dym z terenów stanowisk do
prze³adunku towarów zlokalizowanych poza stanowiskami
postojowymi;

4) ustala siê zapewnienie na ka¿dym z terenów stanowisk
postojowych dla rowerów, w ³¹cznej ilo�ci nie mniejszej
ni¿:

a) 15 stanowisk postojowych na ka¿dych 100 zatrudnio-
nych,

b) 5 stanowisk postojowych na ka¿de 100 miejsc zgroma-
dzeñ,

c) 20 stanowisk postojowych na ka¿de 1000,0 m2 po-
wierzchni u¿ytkowej lokali handlowych,

d) 15 stanowisk postojowych na ka¿de 100 miejsc w
obiektach gastronomicznych,

e) 15 stanowisk postojowych na ka¿de 1000,0 m² po-
wierzchni u¿ytkowej obiektów us³ugowych, innych ni¿
wymienione w lit.b-d;

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) zakazuje siê lokalizacji napowietrznych elementów infra-
struktury technicznej;

8) dopuszcza siê, wy³¹cznie na budynkach, lokalizacjê stacji
bazowych telefonii komórkowej o wysoko�ci nie wiêkszej
ni¿ 26,0 m, przy czym nie wiêkszej ni¿ 1/3 wysoko�ci tych
budynków;

9) dopuszcza siê lokalizacjê stacji transformatorowych SN/nn
wolno stoj¹cych lub wbudowanych w budynek 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 procentow¹ do okre�lenia op³aty, o
której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym, w wysoko�ci 30%.

§6. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem US, dla którego obowi¹zuj¹ ustalenia niniejszego para-
grafu, w zakresie przeznaczenia terenów ustala siê:

1) teren sportu i rekreacji;

2) lokalizacjê stadionu wraz z zabudow¹ towarzysz¹c¹;

3) dopuszczenie lokalizacji:

a) sieci infrastruktury technicznej, z zastrze¿eniem ust. 10
pkt 8,

b) doj�æ i dojazdów,

c) parkingów, gara¿y wielostanowiskowych.

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

1) sytuowanie szyldów o powierzchni nie wiêkszej ni¿ 1,5 m2,
wy³¹cznie na budynkach;

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

3) zakaz lokalizowania gara¿y jednostanowiskowych.

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) odprowadzanie �cieków bytowych do sieci kanalizacji sa-
nitarnej;

4) zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na
terenie lub odprowadzenie ich do kanalizacji deszczo-
wej;

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

6) zakaz stosowania pieców i trzonów kuchennych na paliwo
sta³e z wyj¹tkiem paliw odnawialnych z biomasy.
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4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i
zabytków oraz dóbr kultury wspó³czesnej ustala siê przepro-
wadzenie rozpoznania archeologicznego przy pracach ziem-
nych poni¿ej 0,7 m, je¿eli wymagaj¹ tego przepisy odrêbne.

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

1) zakazuje siê lokalizacji reklam wolno stoj¹cych;

2) zakazuje siê lokalizacji tymczasowych obiektów handlowo
- us³ugowych, z wyj¹tkiem straganów;

3) dopuszcza siê lokalizacjê:

a) akcentów architektonicznych,

b) placów zabaw.

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

1) lokalizowanie zabudowy zgodnie z wyznaczonymi liniami
zabudowy, przed którymi na odleg³o�æ nie wiêksz¹ ni¿ 1,5 m
dopuszcza siê sytuowanie: wykuszy, balkonów, tarasów, scho-
dów zewnêtrznych, pochylni i ramp, z zastrze¿eniem pkt 2;

2) zagospodarowanie terenu od granicy obszaru kolejowego,
zgodnie z przepisami odrêbnymi;

3) w miejscach lokalizacji wej�æ do budynków poziom górnej
krawêdzi posadzki parteru budynków nie wy¿ej ni¿ 0,3 m
nad poziomem terenu;

4) powierzchniê zabudowy nie wiêksz¹ ni¿ 40%;

5) powierzchniê terenu biologicznie czynn¹ w stosunku do
dzia³ki budowlanej nie mniejsz¹ ni¿ 40%;

6) wysoko�æ zabudowy, z uwzglêdnieniem ust. 10 pkt 4:

a) budowli sportowych 17,0 m,

b) budynków nie wiêksz¹ ni¿ 7,0 m;

7) dachy dowolne.

7. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania te-
renów 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 terenu do drogi publicznej 21KD-D zjaz-
dem poprzez drogê publiczn¹ 3KD-Lt, zlokalizowanym
zgodnie z przepisami odrêbnymi;

2) zakazuje siê lokalizacji stanowisk postojowych dla samo-
chodów osobowych;

3) dopuszcza siê lokalizacjê stanowisk postojowych w ra-
mach terenu 2UO;

4) ustala siê wysoko�æ stacji bazowych telefonii komórkowej
i o�wietlenia nie wiêksz¹ ni¿ 30,0 m;

5) ustala siê lokalizacjê stanowisk postojowych dla rowerów;

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

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

8) zakazuje siê lokalizacji napowietrznych elementów infra-
struktury technicznej;

9) dopuszcza siê lokalizacjê stacji transformatorowych SN/nn
wolno stoj¹cych lub wbudowanych w budynek 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 procentow¹ do okre�lenia op³aty, o
której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym, w wysoko�ci 30%.

§7. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbo-
lami: 1P/U, 2P/U, 3P/U i 4P/U, dla których obowi¹zuj¹ ustalenia
niniejszego paragrafu, w zakresie przeznaczenia terenów:

1) ustala siê tereny obiektów produkcyjnych, sk³adów i ma-
gazynów oraz zabudowy us³ugowej;

2) dopuszcza siê lokalizacjê:

a) sieci infrastruktury technicznej, z zastrze¿eniem ust. 10
pkt 7,

b) doj�æ i dojazdów,

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

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

1) lokalizacjê szyldów na budynkach i szyldów wolno stoj¹-
cych o powierzchni nie wiêkszej ni¿ 1,5 m2;

2) zakaz budowy ogrodzeñ z betonowych elementów prefa-
brykowanych.

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) odprowadzanie �cieków komunalnych do sieci kanalizacji
sanitarnej;

4) zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na
terenie, zgodnie z przepisami odrêbnymi, lub odprowadze-
nie ich do kanalizacji deszczowej;

5) gromadzenie i usuwanie odpadów, zgodnie z planem gospo-
darki odpadami dla miasta Poznania i przepisami odrêbnymi;

6) zakaz stosowania pieców i trzonów kuchennych na paliwo
sta³e z wyj¹tkiem paliw odnawialnych z biomasy.
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4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i
zabytków oraz dóbr kultury wspó³czesnej ustala siê:

1) dla terenu 1P/U, prace restauratorskie przy budynku wpi-
sanym do rejestru zabytków decyzj¹ nr A307 i jego otocze-
niu, oznaczonych na rysunku planu;

2) przeprowadzenie rozpoznania archeologicznego przy pra-
cach ziemnych poni¿ej 0,7 m, je¿eli wymagaj¹ tego prze-
pisy odrêbne.

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

1) zakazuje siê lokalizacji reklam wolno stoj¹cych;

2) dopuszcza siê sytuowanie reklam na budynkach, przy
czym ich powierzchnia nie mo¿e przekraczaæ 20% po-
wierzchni danej elewacji.

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

1) powierzchniê zabudowy dzia³ki budowlanej nie wiêksz¹ ni¿:

a) na terenach 1P/U, 2P/U i 3P/U � 40%,

b) na terenie 4P/U � 55%;

2) powierzchniê terenu biologicznie czynn¹ w stosunku do
dzia³ki budowlanej nie mniejsz¹ ni¿ 25%;

3) lokalizowanie zabudowy zgodnie z wyznaczonymi liniami
zabudowy, przed którymi na odleg³o�æ nie wiêksz¹ ni¿ 1,5
m dopuszcza siê sytuowanie: wykuszy, balkonów, tarasów,
schodów zewnêtrznych, pochylni, z zastrze¿eniem pkt 4;

4) zagospodarowanie terenów 1P/U, 3P/U i 4P/U od granic
obszarów kolejowych zgodnie z przepisami odrêbnymi;

5) wysoko�æ zabudowy, z uwzglêdnieniem ust. 10 pkt 9:

a) nie wiêksz¹ ni¿ 12,5 m do najwy¿szego punktu dachu
z zastrze¿eniem lit. b-c,

b) us³ugowej nie wiêksz¹ ni¿ 17,0 m,

c) urz¹dzeñ technicznych nie wiêksz¹ ni¿ 35,0 m;

6) dachy dowolne.

7. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania te-
renów lub obiektów podlegaj¹cych ochronie na podstawie
przepisów odrêbnych, podejmuje siê ustalenia zgodnie z
niniejszym paragrafem.

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 do przyleg³ych dróg publicznych zjazda-
mi zlokalizowanymi zgodnie z przepisami odrêbnymi;

2) ustala siê zapewnienie na ka¿dym z terenów stanowisk
postojowych dla samochodów osobowych, w ³¹cznej ilo-
�ci nie mniejszej ni¿:

a) 32 stanowiska postojowe na ka¿dych 100 zatrudnio-
nych, w tym 2 stanowiska postojowe dla pojazdów
osób niepe³nosprawnych,

b) 45 stanowisk postojowych na kaýde 1000,0 m2 po-
wierzchni u¿ytkowej lokali handlowych, w tym 6 stano-
wisk postojowych dla pojazdów osób niepe³nospraw-
nych,

c) 36 stanowisk postojowych na ka¿de 100 miejsc w
obiektach gastronomicznych, w tym 6 stanowisk po-
stojowych dla pojazdów osób niepe³nosprawnych,

d) 37 stanowisk postojowych na ka¿de 100 miejsc w
teatrach i kinach, w tym 5 stanowisk postojowych dla
pojazdów osób niepe³nosprawnych,

e) 50 stanowisk postojowych na ka¿de 100 ³ó¿ek w hotelu,
w tym 3 stanowiska postojowe dla pojazdów osób
niepe³nosprawnych,

f) 30 stanowisk postojowych na ka¿de 1000,0 m2 po-
wierzchni u¿ytkowej obiektów us³ugowych, innych ni¿
wymienione w lit.c-e, w tym 3 stanowiska postojowe
dla pojazdów osób niepe³nosprawnych;

3) ustala siê zapewnienie na ka¿dym z terenów stanowisk do
prze³adunku towarów zlokalizowanych poza stanowiskami
postojowymi;

4) ustala siê zapewnienie na ka¿dym z terenów stanowisk
postojowych dla rowerów, w ³¹cznej ilo�ci nie mniejszej ni¿:

a) 15 stanowisk postojowych na ka¿dych 100 zatrudnio-
nych,

b) 20 stanowisk postojowych na ka¿de 1000,0 m2 po-
wierzchni u¿ytkowej lokali handlowych,

c) 15 stanowisk postojowych na ka¿de 100 miejsc w
obiektach gastronomicznych,

d) 5 stanowisk postojowych na ka¿de 100 miejsc w te-
atrach i kinach,

e) 15 stanowisk postojowych na ka¿de 1000,0 m2 po-
wierzchni u¿ytkowej obiektów us³ugowych, innych ni¿
wymienione w lit.b-d;

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) zakazuje siê lokalizacji napowietrznych elementów infra-
struktury technicznej;

8) dopuszcza siê lokalizacjê stacji bazowych telefonii komór-
kowej wolno stoj¹cych oraz zlokalizowanych na budyn-
kach, z uwzglêdnieniem pkt 9;

9) wysoko�æ stacji bazowych telefonii komórkowej lokalizo-
wanych na budynkach nie wiêksz¹ ni¿ 26,0 m, przy czym
nie wiêksz¹ ni¿ 1/3 wysoko�ci tych budynków;

10) dopuszcza siê lokalizacjê stacji transformatorowych SN/nn
wolno stoj¹cych lub wbudowanych w budynek o innym
przeznaczeniu, zgodnie z przepisami odrêbnymi.
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11. W zakresie sposobów i terminów tymczasowego za-
gospodarowania, urz¹dzenia i u¿ytkowania terenów, nie po-
dejmuje siê ustaleñ.

12. Ustala siê stawkê procentow¹ do okre�lenia op³aty, o
której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym, w wysoko�ci 30%.

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

1) ustala siê tereny infrastruktury technicznej � kanalizacji i
zieleni;

2) dopuszcza siê lokalizacjê:

a) ekranów akustycznych,

b) sieci infrastruktury technicznej, z zastrze¿eniem ust. 10
pkt 6-7,

c) budowli hydrotechnicznych, mostów i przepustów,

d) budowli sportowych,

e) doj�æ, dojazdów, dróg pieszych i rowerowych.

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

1) zakaz lokalizacji ogrodzeñ;

2) zakaz nawierzchni bitumicznych, z wyj¹tkiem dróg rowe-
rowych.

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) dopuszczenie zagospodarowania wód opadowych na tere-
nach;

4) gromadzenie i usuwanie odpadów, zgodnie z planem
gospodarki odpadami dla miasta Poznania i przepisami
odrêbnymi.

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

1) obowi¹zek przeprowadzenia rozpoznania archeologiczne-
go przy pracach ziemnych w miejscach lokalizacji stano-
wisk archeologicznych wskazanych na rysunku planu,
zgodnie z przepisami odrêbnymi;

2) przeprowadzenie rozpoznania archeologicznego przy pra-
cach ziemnych poni¿ej 0,7 m, je¿eli wymagaj¹ tego prze-
pisy odrêbne.

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

1) zakazuje siê lokalizacji reklam;

2) dopuszcza siê lokalizacjê akcentów architektonicznych.

6. W zakresie parametrów, wska�ników kszta³towania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu, ustala siê po-
wierzchniê biologicznie czynn¹ terenu nie mniejsz¹ ni¿ 50%.

7. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania te-
renów 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 obszarze bezpo�redniego zagro¿enia powodzi¹ zago-
spodarowanie zgodnie z przepisami odrêbnymi.

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

1) zakazuje siê dostêpu do przyleg³ych dróg publicznych;

2) zakazuje siê lokalizacji parkingów i stanowisk postojo-
wych;

3) dopuszcza siê lokalizacjê o�wietlenia wzd³u¿ dróg pieszych
i rowerowych;

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;

6) zakazuje siê lokalizacji napowietrznych elementów infra-
struktury technicznej;

7) zakazuje siê lokalizacji stacji bazowych telefonii ko-
mórkowej.

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

12. Ustala siê stawkê procentow¹ do okre�lenia op³aty, o
której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym, w wysoko�ci 30%.

§9. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem E, dla którego obowi¹zuj¹ ustalenia niniejszego paragra-
fu, w zakresie przeznaczenia terenu:

1) ustala siê teren infrastruktury technicznej � elektroenerge-
tyki;

2) dopuszcza siê lokalizacjê:

a) sieci infrastruktury technicznej,

b) doj�æ i dojazdów,

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

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

1) zakaz lokalizacji ogrodzeñ pe³nych i ogrodzeñ z betono-
wych elementów prefabrykowanych;
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2) zabudowê terenu jednym obiektem albo kilkoma obiekta-
mi powi¹zanymi funkcjonalnie i architektonicznie;

3) zakaz lokalizowania gara¿y jednostanowiskowych wolno
stoj¹cych.

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

3) odprowadzanie �cieków bytowych do sieci kanalizacji sa-
nitarnej;

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

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

4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego
i zabytków oraz dóbr kultury wspó³czesnej ustala siê prze-
prowadzenie rozpoznania archeologicznego przy pracach
ziemnych poni¿ej 0,7 m, je¿eli wymagaj¹ tego przepisy
odrêbne.

5. W zakresie wymagañ wynikaj¹cych z potrzeb kszta³to-
wania przestrzeni publicznych zakazuje siê lokalizacji reklam.

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 w stosunku do
dzia³ki budowlanej nie mniejsz¹ ni¿ 25%;

3) sytuowanie zabudowy zgodnie z wyznaczonymi liniami
zabudowy, przed którymi na odleg³o�æ nie wiêksz¹ ni¿ 1,5
m dopuszcza siê sytuowanie: wykuszy, balkonów, tara-
sów, schodów zewnêtrznych, pochylni i ramp;

4) wysoko�æ zabudowy nie wiêksz¹ ni¿ 4 kondygnacje nad-
ziemne, tj. nie wiêksz¹ ni¿ 14,0 m, z dopuszczeniem
budowy dodatkowej kondygnacji w formie poddasza u¿yt-
kowego, przy czym w takim przypadku wysoko�æ zabudo-
wy nie mo¿e przekroczyæ 17,0 m do najwy¿szego punktu
dachu, z uwzglêdnieniem ust. 10 pkt 6;

5) dachy dowolne.

7. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania te-
renów 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 wnêtrzowej stacji transformatorowej
110/15 kV;

2) ustala siê dostêp do terenu drogi publicznej 14KD-D zjaz-
dem zlokalizowanym zgodnie z przepisami odrêbnymi;

3) ustala siê zapewnienie stanowisk postojowych dla samo-
chodów osobowych na terenie;

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;

6) dopuszcza siê, wy³¹cznie na budynkach, lokalizacjê stacji
bazowych telefonii komórkowej o wysoko�ci nie wiêkszej
ni¿ 26,0 m, przy czym nie wiêkszej ni¿ 1/3 wysoko�ci tych
budynków.

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

12. Ustala siê stawkê procentow¹ do okre�lenia op³aty, o
której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym, w wysoko�ci 30%.

§10. 1. W zakresie przeznaczenia:

1) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami:
1KD-Z, 2KD-Z, 3KD-Lt, 4KD-Lt, 5KD-Lt, 6KD-L, 7KD-L, 8KD-
L, 9KD-L,10KD-L, 11KD-D, 12KD-D, 13KD-D, 14KD-D, 15KD-
D, 16KD-D, 17KD-D, 18KD-D, 19KD-D, 20KD-D, 21KD-D,
22KD-D, 23KD-D, 24KD-D, 25KD-Dp, 26KD-Dxs, 27KD-Dxr,
dla których obowi¹zuj¹ ustalenia niniejszego paragrafu,
ustala siê drogi publiczne;

2) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem
KDWt, dla którego obowi¹zuj¹ ustalenia niniejszego para-
grafu, ustala siê drogê wewnêtrzn¹;

3) dla terenów, o których mowa w pkt. 1 i 2, dopuszcza siê
lokalizacjê:

a) sieci infrastruktury technicznej, z zastrze¿eniem ust. 10
pkt 21 i 24,

b) drogowych obiektów in¿ynieryjnych,

d) parkingu lub gara¿u wielostanowiskowego na terenie
5KD-Lt,

d) dworca miejskiego na terenie KDWt.

2. W zakresie zasad ochrony i kszta³towania ³adu prze-
strzennego zakazuje siê lokalizacji ogrodzeñ, z wyj¹tkiem
zwi¹zanych z bezpieczeñstwem ruchu.

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

1) uwzglêdnienie w projektowanym zagospodarowaniu
terenu istniej¹cych drzew, z zastrze¿eniem, ¿e w przy-
padku przebudowy uk³adu drogowego dopuszcza siê
wyciêcie lub przesadzenie drzew koliduj¹cych z t¹ in-
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westycj¹ i odtworzenie szpaleru drzew w nowej linii
nasadzeñ;

2) dopuszczenie nowych nasadzeñ drzew i krzewów, z
uwzglêdnieniem przepisów odrêbnych;

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

4) odprowadzanie wód opadowych do sieci kanalizacji desz-
czowej;

5) na terenie 4KD-Lt dopuszczenie zagospodarowania wód
opadowych na terenie;

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

7) zakaz lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowej;

8) na terenie 25KD-Dp zakaz stosowania nawierzchni bitu-
micznych;

9) stosowanie rozwi¹zañ technicznych, technologicznych i
organizacyjnych, umo¿liwiaj¹cych obni¿enie poziomu ha-
³asu komunikacyjnego, co najmniej do poziomu dopusz-
czalnego, zgodnie z przepisami odrêbnymi.

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

1) na terenach 1KD-Z, 2KD-Z, 8KD-L, 17KD-D, 18KD-D,
19KD-D, 20KD-D, 22KD-D, 24KD-D, 25KD-Dp i 26KD-Dxs
strefê ochrony konserwatorskiej, zgodnie z rysunkiem
planu;

2) na terenach 1KD-Z i 20KD-D zachowanie akcentów archi-
tektonicznych, oznaczonych na rysunku planu;

3) obowi¹zek przeprowadzenia rozpoznania archeologiczne-
go przy pracach ziemnych w miejscach lokalizacji stano-
wisk archeologicznych wskazanych na rysunku planu,
zgodnie z przepisami odrêbnymi;

4) przeprowadzenie rozpoznania archeologicznego przy pra-
cach ziemnych poni¿ej 0,7 m, je¿eli wymagaj¹ tego prze-
pisy odrêbne.

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

1) czarn¹, szar¹ albo ciemnozielon¹ kolorystykê s³upów o�wie-
tleniowych i s³upów trakcji tramwajowej;

2) dopuszczenie lokalizacji:

a) straganów na terenie 25KD-Dp,

b) wiat przystankowych na przystankach komunikacji zbio-
rowej,

c) kiosków ulicznych wbudowanych w wiaty przystanko-
we komunikacji zbiorowej;

3) zakaz lokalizacji reklam, z wyj¹tkiem reklam umieszczo-
nych na i w wiatach przystankowych;

4) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów us³ugowo � han-
dlowych, z zastrze¿eniem pkt 2.

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

1) na terenie 5KD-Lt lokalizowanie zabudowy zgodnie z
wyznaczonymi liniami zabudowy, przed którymi na
odleg³o�æ nie wiêksz¹ ni¿ 1,5 m dopuszcza siê sytuowa-
nie: wykuszy, balkonów, tarasów, schodów zewnêtrz-
nych;

2) wysoko�æ zabudowy, z uwzglêdnieniem ust. 10 pkt 25:

a) na terenie KDWt i 4KD-Lt nie wiêksz¹ ni¿ 10,0 m,

b) na terenie 5KD-Lt nie wiêksz¹ ni¿ 17,0 m;

3) dachy dowolne.

7. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania te-
renów lub obiektów podlegaj¹cych ochronie na podstawie
przepisów odrêbnych, podejmuje siê ustalenia, zgodnie z
niniejszym paragrafem.

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, z wyj¹tkiem terenów KDWt, 4KD-
Lt i 5KD-Lt, zakaz budowy budynków.

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

1) ustala siê szeroko�ci dróg w liniach rozgraniczaj¹cych,
zgodnie z rysunkiem planu;

2) ustala siê klasyfikacjê dróg publicznych:

a) dla terenów 1KD-Z i 2KD-Z � drogi klasy zbiorczej,

b) dla terenów 3KD-Lt, 4KD-Lt, 5KD-Lt, 6KD-L, 7KD-L, 8KD-
L, 9KD-L, 10KD-L � drogi klasy lokalnej,

c) dla terenów 11KD-D, 12KD-D, 13KD-D, 14KD-D, 15KD-
D, 16KD-D, 17KD-D, 18KD-D, 19KD-D, 20KD-D, 21KD-D,
22KD-D, 23KD-D, 24KD-D, 25KD-Dp, 26KD-Dxs, 27KD-
Dxr � drogi klasy dojazdowej;

3) dla terenu 1KD-Z ustala siê:

a) lokalizacjê jezdni z dwoma pasami ruchu,

b) lokalizacjê obustronnego chodnika,

c) lokalizacjê dwukierunkowej drogi rowerowej,

d) lokalizacjê torowiska tramwajowego miêdzy terenami
6KD-L i 3KD-Lt,

e) zachowanie wiaduktu kolejowego;

4) dla terenu 2KD-Z ustala siê lokalizacjê:

a) jezdni z dwoma pasami ruchu,

b) obustronnego chodnika,

c) dwukierunkowej drogi rowerowej,

d) wiaduktu drogowego;

5) dla terenu 3KD-Lt ustala siê lokalizacjê:

a) torowiska tramwajowego,
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b) wiaduktu drogowego na przed³u¿eniu jezdni na terenie
2KD-Z,

c) zjazdu na teren dworca autobusowego na przed³u¿eniu
terenu 9KD-L,

d) zjazdu na teren US na przed³u¿eniu terenu 26KD-D-xs,

e) dwukierunkowej drogi rowerowej;

6) dla terenu 4KD-Lt:

a) ustala siê lokalizacjê torowiska tramwajowego z pêtl¹,

b) dopuszcza siê lokalizacjê obiektów i urz¹dzeñ do obs³u-
gi pasa¿erów;

7) dla terenu 5KD-Lt ustala siê dopuszczenie lokalizacji
stanowisk postojowych oraz stanowisk do roz³adunku
towarów;

8) dla terenu 6KD-L ustala siê:

a) lokalizacjê jezdni z dwoma pasami ruchu,

b) lokalizacjê obustronnego chodnika,

c) lokalizacjê torowiska tramwajowego,

d) zachowanie wiaduktu kolejowego;

9) dla terenu 9KD-L ustala siê lokalizacjê:

a) jezdni z dwoma pasami ruchu,

b) obustronnego chodnika,

c) wiaduktu drogowego na przed³u¿eniu jezdni na terenie
2KD-Z;

10) dla terenów 7KD-L, 8KD-L, 10KD-L, 11KD-D, 14KD-D, 15KD-
D, 17KD-D, 18KD-D, 19KD-D, 20KD-D, 22KD-D i 23KD-D
ustala siê lokalizacjê:

a) jezdni z dwoma pasami ruchu,

b) obustronnego chodnika;

11) dla terenów 12KD-D, 13KD-D, 21KD-D ustala siê lokalizacjê:

a) jezdni z dwoma pasami ruchu,

b) co najmniej jednostronnego chodnika;

12) dla terenów 16KD-D i 24KD-D ustala siê lokalizacjê:

a) jezdni z dwoma pasami ruchu, zakoñczonej placem do
zawracania,

b) co najmniej jednostronnego chodnika;

13) dla terenu 25KD-Dp ustala siê:

a) lokalizacjê placu miejskiego,

b) lokalizacjê wydzielonej z placu jezdni z dwoma pasami
ruchu, na przed³u¿eniu jezdni na terenie 19KD-D,

c) dopuszczenie lokalizacji stanowisk postojowych oraz
stanowisk do roz³adunku towarów;

14) dla terenu 26KD-Dxs ustala siê lokalizacjê pieszo - jezdni
o szeroko�ci nie mniejszej ni¿ 6,0 m;

15) dla terenu KDWt ustala siê:

a) lokalizacjê placu dworca miejskiego,

b) lokalizacjê stanowisk postojowych dla rowerów,

c) powi¹zanie z uk³adem drogowo - ulicznym przez tereny
9KD-L i 10KD-L,

d) dopuszczenie sytuowania budynku dworca oraz urz¹-
dzeñ zwi¹zanych z obs³ug¹ ruchu pasa¿erów komuni-
kacji zbiorowej,

e) dopuszczenie lokalizacji stanowisk postojowych oraz
stanowisk do roz³adunku towarów;

16) nakazuje siê zachowanie ci¹g³o�ci powi¹zañ elementów pasa
drogowego, w szczególno�ci jezdni, �cie¿ek rowerowych,
chodników w granicy obszaru planu oraz z zewnêtrznym
uk³adem komunikacyjnym, z uwzglêdnieniem ustaleñ planu;

17) zakazuje siê lokalizacji nowych stanowisk postojowych
oraz stanowisk do roz³adunku towarów, z wyj¹tkiem tere-
nów 5KD-Lt, 25KD-Dp i KDWt;

18) ustala siê na terenach 1KD-Z, 2KD-Z, 9KD-L, 10KD-L i KDWt
przystosowanie jezdni do prowadzenia komunikacji auto-
busowej;

19) ustala siê parametry uk³adu drogowego zgodnie z klasy-
fikacj¹ i przepisami odrêbnymi, w zakresie niedefiniowa-
nym ustaleniami planu;

20) dopuszcza siê realizacjê dodatkowych, innych ni¿ ustalone
planem, elementów uk³adu komunikacyjnego, zgodnie z
przepisami odrêbnymi;

21) zakazuje siê lokalizacji wolno stoj¹cych stacji transforma-
torowych SN/nn;

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

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

24) zakazuje siê lokalizacji napowietrznych sieci infrastruktury tech-
nicznej, z wyj¹tkiem tramwajowej i kolejowej sieci trakcyjnej;

25) dopuszcza siê, wy³¹cznie na budynkach, lokalizacjê stacji
bazowych telefonii komórkowej o wysoko�ci nie wiêkszej
ni¿ 26,0 m, przy czym nie wiêkszej ni¿ 1/3 wysoko�ci tych
budynków.

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

12. Ustala siê stawkê procentow¹ do okre�lenia op³aty, o
której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym, w wysoko�ci 30%.

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

§12. 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 LII/693/V/2009

Rady Miasta Poznania
z dnia 7 kwietnia 2009 r.

ROZSTRZYGNIÊCIE RADY MIASTA POZNANIA O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO PROJEKTU
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO �OBSZARU G£ÓWNA� W POZNANIU CZÊ�Æ A

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z
2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz.
1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, 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 i Nr 201, poz.
1237 i Nr 220, poz. 1413) Rada Miasta Poznania rozstrzyga, co
nastêpuje:

§1. Zg³aszaj¹cy uwagê: Stowarzyszenie na Rzecz Ekolo-
gicznej Komunikacji �Sekcja Rowerzystów Miejskich� os. J. III
Sobieskiego 5/32, 60-688 Poznañ;

Tre�æ uwagi: wnosi o dokonanie zmian w projekcie uchwa-
³y poprzez zast¹pienie w §10 ust. 10 pkt 3 i 4 sformu³owañ
przewiduj¹cych lokalizacjê w ul. G³ównej (l KD-Z) i ul. Krañ-
cowej (2 KD-Z) �obustronnego chodnika� i �dwukierunkowej
drogi rowerowej� sformu³owaniami przewiduj¹cymi lokaliza-
cjê w tych ulicach obustronnych chodników i obustronnych
dróg rowerowych, z dopuszczeniem - w przypadku ograniczeñ
terenowych - wyprowadzenia ruchu rowerowego na jezdniê.

Rozstrzygniêcie: nieuwzglêdniona;

Uzasadnienie: podwa¿ane w uwadze ustalenia stanowi¹
minimalny wymóg dla przedmiotowych terenów dróg pu-
blicznych, w planie dopuszcza siê realizacjê dodatkowych,
innych ni¿ ustalone planem, elementów uk³adu komunikacyj-
nego, zgodnie z przepisami odrêbnymi, tym samym zarówno
obecne urz¹dzenie omawianych dróg jak i podnoszone w
uwadze jest zgodne z planem;

§2. Zg³aszaj¹cy uwagê: UMP Wydzia³ Gospodarki Nieru-
chomo�ciami ul. Gronowa 20, 61-655 Poznañ;

Tre�æ uwagi: wnosi o wyznaczenie linii zabudowy na
terenie oznaczonym symbolem 4MW w taki sposób, by mo¿-
liwa by³a lokalizacja zabudowy na dzia³kach nr 17/5 oraz 12/
18, ark. 9, obrêb G³ówna.

Rozstrzygniêcie: nieuwzglêdniona;

Uzasadnienie: przyjête w projekcie planu odleg³o�ci linii
zabudowy od linii rozgraniczaj¹cych terenów s¹ wynikiem
zapewnienia standardów emisyjnych dla przewidzianej na
ww. terenie zabudowy mieszkaniowej, w tym w szczególno�ci
ochrony przed ha³asem od ul. Prymasa Augusta Hlonda;

§3. Zg³aszaj¹cy uwagê: Budimex Nieruchomo�ci ul. Staw-
ki 40, 01-040 Warszawa;

Tre�æ uwagi: Wnosi o zmianê obszaru oznaczonego sym-
bolem 4MW poprzez wy³¹czenie z niego dzia³ek oznaczonych
nr 17/5 i czê�ci dzia³ki 12/18 oraz w³¹czenie dzia³ki 17/5 i czê�ci
dzia³ki 12/18 w pasie równoleg³ym do ul. Hlonda do obszaru
oznaczonego 2K/Z.

Rozstrzygniêcie: nieuwzglêdniona;

Uzasadnienie: ww. dzia³ki zosta³y w³¹czone do terenu zabu-
dowy mieszkaniowej wielorodzinnej w celu polepszenia jego
parametrów, w szczególno�ci w zakresie procentu zabudowy,
powierzchni terenu biologicznie czynnej, normatywu parkingo-
wego, ponadto ww. dzia³ki mog¹ byæ wykorzystane pod loka-
lizacjê obiektów ma³ej architektury, b¹d� urz¹dzeñ budowla-
nych zwi¹zanych z podstawowym przeznaczeniem terenu;

§4. Zg³aszaj¹cy uwagê: Budimex Nieruchomo�ci ul. Staw-
ki 40, 01-040 Warszawa;

Tre�æ uwagi: w paragrafie 8 pkt 10 W zakresie zasad
modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i
infrastruktury technicznej wnosimy o zmianê zapisów ppkt 1)
i 2) zakazuj¹cych dostêpu do przyleg³ych dróg publicznych
oraz lokalizacji parkingów i stanowisk postojowych i ustalenie
zakazu dostêpu wy³¹cznie do przyleg³ej drogi publicznej - ul.
Prym. A. Hlonda.

Rozstrzygniêcie: nieuwzglêdniona;

Uzasadnienie: uwaga bezzasadna w sytuacji nieuwzglêd-
nienia uwagi poprzedniej, w zakresie w³¹czenia dzia³ek ozna-
czonych nr 17/5 i czê�ci dzia³ki 12/18 do terenu 2K/Z, tym
samym dzia³ki te jako fragment terenu 4MW mog¹ byæ
wykorzystane pod lokalizacjê obiektów ma³ej architektury,
b¹d� urz¹dzeñ budowlanych zwi¹zanych z podstawowym
przeznaczeniem terenu i posiadaj¹ okre�lony dostêp do dróg
publicznych;

§5. Zg³aszaj¹cy uwagê: SGI Baltis Sp. z o.o. pl. Ho³du
Pruskiego 9, 90-550 Szczecin;

Tre�æ uwagi: Wnosimy o zmianê zapisów dla terenów
oznaczonych na rysunku projektu planu symbolem 6U/MW:
dla dzia³ki nr 33/4 wnosimy o zniesienie zapisów takich jak dla
niezale¿nej dzia³ki budowlanej, ze wzglêdu na konieczno�æ
zachowania odleg³o�ci od miejsc parkingowych. Wielko�æ
dzia³ki nr 33/4 uniemo¿liwia traktowanie jej jako niezale¿nej
dzia³ki budowlanej.

Rozstrzygniêcie: nieuwzglêdniona;

Uzasadnienie: zgodnie z projektem planu przedmiotowa
dzia³ka nie mo¿e stanowiæ samodzielnej dzia³ki budowlanej,
gdy¿ znajduje siê poza liniami zabudowy, tym samym uwaga
jest bezzasadna;

§6. Zg³aszaj¹cy uwagê: P.H.U. UNIPOZ s.c. G i K Langa pl.
Ratajskiego 6a, 61-726 Poznañ;

Tre�æ uwagi: Wnosi o dopuszczenie w projekcie planu na
wnioskowanym terenie, oprócz zabudowy mieszkaniowej wie-
lorodzinnej (10 MW), równie¿ zabudowy us³ugowo - hotelo-
wej (10MW/U).

Rozstrzygniêcie: nieuwzglêdniona;

Uzasadnienie: zgodnie ze Studium uwarunkowañ i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania naj-
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wa¿niejszym obszarem przestrzeni publicznej na obszarze
G³ównej jest rynek Wschodni, i ci¹g ulicy G³ównej (od ulicy
Blacharskiej do ulicy Krañcowej), dla którego w ramach KIE-
RUNKÓW ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ dla
podstrefy C2 � G³ówna, ustala siê m.in.:

Nale¿y d¹¿yæ do stworzenia ca³o�ciowego systemu prze-
strzeni publicznych o wysokich walorach przestrzennych. W
pierwszej kolejno�ci powinno siê zadbaæ o kszta³towanie ³adu
przestrzennego w tym:

- nale¿y skoncentrowaæ us³ugi o charakterze ogólnomiej-
skim wzd³u¿ najwa¿niejszych przestrzeni publicznych, dba-
j¹c o zachowanie ró¿norodno�ci funkcjonalnej;

(...).

W zwi¹zku z powy¿szym w projekcie planu, wzd³u¿ wymie-
nionych dróg, zosta³y wyznaczone strefy elewacji o szczegól-
nym znaczeniu w ramach, których dopuszcza siê lokalizacjê
budynków u¿yteczno�ci publicznej lub zamieszkania zbiorowe-
go, ponadto w projekcie planu jako kontynuacja tego za³o¿enia,
zosta³y wyznaczone tereny us³ugowe, na których równie¿ jest
mo¿liwo�æ lokalizacji us³ug hotelarskich; teren 10MW/U nie
stanowi rozwiniêcia tego za³o¿enia i z racji na sw¹ lokalizacjê
i parametry móg³by wykluczyæ realizacjê ustaleñ Studium i
planu w zakresie rynku Wschodniego i ul. G³ównej;

§7. Zg³aszaj¹cy uwagê: Anton Röhr Sp. z o.o. Transport
Miêdzynarodowy � Poznañ ul. Gnie�nieñska 69, 61-015 Poznañ;

Tre�æ uwagi: Wnosimy o utrzymanie dojazdu do naszej
firmy od strony ul. Krañcowej (z jednostki 10 KD-L).

Rozstrzygniêcie: nieuwzglêdniona;

Uzasadnienie: pomimo, ¿e projekt planu nie ustala lokali-
zacji zjazdów, to z racji na to, ¿e parametry ul. Krañcowej s¹
dostosowane do potrzeby przeprowadzenia jej na wiadukcie
nad torami kolejowymi i w zwi¹zku z tym dla zapewnienia
dojazdu do dworca PKP Poznañ - Wschód oraz do terenów
przyleg³ych do ul. Krañcowej niezbêdne jest trasowanie no-
wych dróg publicznych oznaczonych jako 9KD-L i 10KD-L,
nale¿y przyj¹æ, ¿e nie ma mo¿liwo�ci zachowania przedmio-
towego dojazdu; jednak¿e zgodnie z art. 35 Ustawy z dnia 27
marca 2003 r. (Dz.U. z dnia 10 maja 2003 r.) o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym Tereny, których przezna-
czenie plan miejscowy zmienia, mog¹ byæ wykorzystywane w
sposób dotychczasowy do czasu ich zagospodarowania zgod-
nie z tym planem;

§8. Zg³aszaj¹cy uwagê: Krzysztof Gajewski ul. Wiejska 8,
61-019 Poznañ;

Tre�æ uwagi: wnosi o dokonanie korekty lokalizacji drogi
wewnêtrznej nr 23KD-D tzn. zdecydowane przesuniêcie drogi
wewnêtrznej w kierunku po³udniowym tj. w stronê pola
10MW w celu wyeliminowania kolizji planowanej drogi z
istniej¹c¹ zabudow¹;

proponowane przesuniêcie jest rzêdu ok.5 m, co w ¿aden
sposób nie wp³ynie na jako�æ urbanistyczn¹ terenu oraz nie
ograniczy mo¿liwo�ci uchwalenia planu;

Rozstrzygniêcie: nieuwzglêdniona;

Uzasadnienie: w projekcie planu parametry ul. Krañcowej
dostosowane s¹ do potrzeby przeprowadzenia jej na wiaduk-

cie nad torami kolejowymi, w zwi¹zku z tym lokalizacja
skrzy¿owania drogi oznaczonej symbolem 23KD-D z 9KD-L i
ul. Krañcow¹ wynika z parametrów technicznych wiaduktu i
z racji na ten fakt jest optymalna; jednak¿e zgodnie z art. 35
Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (Dz.U. z dnia 10 maja 2003 r.) Tereny,
których przeznaczenie plan miejscowy zmienia, mog¹ byæ
wykorzystywane w sposób dotychczasowy do czasu ich zago-
spodarowania zgodnie z tym planem;

ponadto zgodnie z art. 36. ust. 1. ww. Ustawy Je¿eli, w
zwi¹zku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmian¹,
korzystanie z nieruchomo�ci lub jej czê�ci w dotychczasowy
sposób lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem sta³o
siê niemo¿liwe b¹d� istotnie ograniczone, w³a�ciciel albo
u¿ytkownik wieczysty nieruchomo�ci mo¿e, z zastrze¿eniem
ust. 2, ¿¹daæ od gminy:

1) odszkodowania za poniesion¹ rzeczywist¹ szkodê albo

2) wykupienia nieruchomo�ci lub jej czê�ci.

§9. Zg³aszaj¹cy uwagê: Kancelaria Adwokacka Wies³aw
Michalski Adwokat ul. Nowowiejskiego 3/3, 61-731 Poznañ;

Tre�æ uwagi: Wnosi o zmianê projektu planu w zakresie
umo¿liwiaj¹cym spó³ce Galwano - Perfekt Joanna Le�niewska
sp. z o.o. dalsze prowadzenie dzia³alno�ci tj. poprzez zaprojek-
towanie u¿ytkowanych przez ni¹ dzia³ek jako zabudowy prze-
mys³owo � us³ugowej oraz wy³¹czenie z przebiegu projekto-
wanej ulicy Mariackiej nale¿¹cych do niej nieruchomo�ci b¹d�
wykupienie zak³adu przez Miasto Poznañ wraz z infrastruktur¹
niezbêdn¹ do jego funkcjonowania.

Rozstrzygniêcie: nieuwzglêdniona;

Uzasadnienie: uwaga jest niezgodna ze Studium uwarun-
kowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego mia-
sta Poznania, w którym przedmiotowy teren oznaczony jest
symbolem M1sw - tj. tereny zabudowy �redniowysokiej,
mieszkaniowej wielorodzinnej, blokowej i kwarta³owej z
us³ugami podstawowymi. Utrzymuje siê istniej¹ce funkcje
ogólnomiejskie;

zgodnie z art. 15 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z dnia
10 maja 2003 r.) Wójt, burmistrz albo prezydent miasta
sporz¹dza projekt planu miejscowego, zawieraj¹cy czê�æ tek-
stow¹ i graficzn¹, zgodnie z zapisami studium oraz z przepi-
sami odrêbnymi, odnosz¹cymi siê do obszaru objêtego pla-
nem;

ponadto zgodnie z art. 36. ust. 1. ww. Ustawy Je¿eli, w
zwi¹zku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmian¹,
korzystanie z nieruchomo�ci lub jej czê�ci w dotychczasowy
sposób lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem sta³o
siê niemo¿liwe b¹d� istotnie ograniczone, w³a�ciciel albo
u¿ytkownik wieczysty nieruchomo�ci mo¿e, z zastrze¿eniem
ust. 2, ¿¹daæ od gminy:

1) odszkodowania za poniesion¹ rzeczywist¹ szkodê albo

2) wykupienia nieruchomo�ci lub jej czê�ci.

§10. Zg³aszaj¹cy uwagê: Kancelaria Adwokacka Wie-
s³aw Michalski Adwokat ul. Nowowiejskiego 3/3, 61-731
Poznañ;

Poz. 1866
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Tre�æ uwagi: Przy lokalizacji budownictwa mieszkaniowe-
go w s¹siedztwie zak³adu powinna zostaæ zachowana odpo-
wiednia odleg³o�æ - nie mniej ni¿ 50 m od granicy dzia³ek
zak³adu, natomiast wysoko�æ zabudowañ nie powinna byæ
wiêksza ni¿ wylot emitera gazów na g³ównym budynku gal-
wanizerni.

Rozstrzygniêcie: nieuwzglêdniona;

Uzasadnienie: zgodnie ze Studium uwarunkowañ i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania,
przedmiotowy teren oznaczony jest symbolem M1sw - tj.
tereny zabudowy �redniowysokiej, mieszkaniowej wieloro-
dzinnej, blokowej i kwarta³owej z us³ugami podstawowymi.
Utrzymuje siê istniej¹ce funkcje ogólnomiejskie;

zgodnie z art. 15 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z dnia
10 maja 2003 r.) Wójt, burmistrz albo prezydent miasta
sporz¹dza projekt planu miejscowego, zawieraj¹cy czê�æ tek-
stow¹ i graficzn¹, zgodnie z zapisami studium oraz z przepi-
sami odrêbnymi, odnosz¹cymi siê do obszaru objêtego pla-
nem;

w zwi¹zku z powy¿szym, docelowe zagospodarowanie
ww. terenu zgodnie z projektem planu, wyklucza utrzymanie
funkcji, która wymaga³aby strefowania zabudowy;

ponadto zgodnie z art. 6. ust. 1. Ustawy z dnia 27 kwiet-
nia 2001 r. Prawo ochrony �rodowiska Kto podejmuje dzia³al-
no�æ mog¹c¹ negatywnie oddzia³ywaæ na �rodowisko, jest
obowi¹zany do zapobiegania temu oddzia³ywaniu.

§11. Zg³aszaj¹cy uwagê: Kancelaria Adwokacka Wies³aw
Michalski Adwokat ul. Nowowiejskiego 3/3, 61-731 Poznañ;

Tre�æ uwagi: w projekcie planu brak ustaleñ co do dalsze-
go wykorzystania istniej¹cych obiektów;

Rozstrzygniêcie: nieuwzglêdniona;

Uzasadnienie: o sposobie wykorzystania istniej¹cych obiek-
tów decyduje m.in. przeznaczenie terenu i parametry zabudo-
wy okre�lone w projekcie planu, tym samym warunkiem
dalszego u¿ytkowania istniej¹cych obiektów jest wype³nienie
przepisów odrêbnych i prawa miejscowego;

§12. Zg³aszaj¹cy uwagê: Jerzy Stopa ul. Topazowa 21,62-
081 Baranowo; Andrzej Stopa os. Or³a Bia³ego 106/17, 61-251
Poznañ; Piotr Stopa ul. Per³owa 20, 62-081 Baranowo;

Tre�æ uwagi: w planie zagospodarowania winny znale�æ
siê zapisy, z których jasno bêdzie wynika³o, ¿e miasto wykupi
zak³ady na swój koszt, wybuduje zak³ady o podobnych para-
metrach lub zmieni zapisy planu dotycz¹ce zabudowy tere-
nów s¹siaduj¹cych z terenami naszych zak³adów od strony
pó³nocnej.

Rozstrzygniêcie: nieuwzglêdniona;

Uzasadnienie: zasady postêpowania, które podnoszone s¹
w uwadze okre�laj¹ przepisy odrêbne w tym Ustawa z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz.U. z dnia 10 maja 2003 r.), w której art. 36 ust.
1 mówi: Je¿eli, w zwi¹zku z uchwaleniem planu miejscowego
albo jego zmian¹, korzystanie z nieruchomo�ci lub jej czê�ci
w dotychczasowy sposób lub zgodny z dotychczasowym

przeznaczeniem sta³o siê niemo¿liwe b¹d� istotnie ograniczo-
ne, w³a�ciciel albo u¿ytkownik wieczysty nieruchomo�ci mo¿e,
z zastrze¿eniem ust. 2, ¿¹daæ od gminy:

1) odszkodowania za poniesion¹ rzeczywist¹ szkodê albo

2) wykupienia nieruchomo�ci lub jej czê�ci.

projekt planu sporz¹dzany jest z uwzglêdnieniem przepi-
sów odrêbnych;

§13. Zg³aszaj¹cy uwagê: Jerzy Stopa ul. Topazowa 21,62-
081 Baranowo; Andrzej Stopa os. Or³a Bia³ego 106/17, 61-251
Poznañ; Piotr Stopa ul. Per³owa 20, 62-081 Baranowo;

Tre�æ uwagi: Zapisy winny byæ zmienione w taki sposób,
aby uniemo¿liwi³y zabudowê mieszkaniow¹ w odleg³o�ci nie
mniejszej ni¿ 50 m od granicy dzia³ek zak³adów.

Rozstrzygniêcie: nieuwzglêdniona;

Uzasadnienie: zgodnie ze Studium uwarunkowañ i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania,
przedmiotowy teren oznaczony jest symbolem M1sw - tj.
tereny zabudowy �redniowysokiej, mieszkaniowej wieloro-
dzinnej, blokowej i kwarta³owej z us³ugami podstawowymi.
Utrzymuje siê istniej¹ce funkcje ogólnomiejskie;

zgodnie z art. 15 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z dnia
10 maja 2003 r.) Wójt, burmistrz albo prezydent miasta
sporz¹dza projekt planu miejscowego, zawieraj¹cy czê�æ tek-
stow¹ i graficzn¹, zgodnie z zapisami studium oraz z przepi-
sami odrêbnymi, odnosz¹cymi siê do obszaru objêtego pla-
nem;

w zwi¹zku z powy¿szym, docelowe zagospodarowanie
ww. terenu zgodnie z projektem planu, wyklucza utrzymanie
funkcji, która wymaga³aby strefowania zabudowy;

ponadto zgodnie z art. 6. ust. 1. Ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. Prawo ochrony �rodowiska Kto podejmuje dzia³alno�æ
mog¹c¹ negatywnie oddzia³ywaæ na �rodowisko, jest obowi¹-
zany do zapobiegania temu oddzia³ywaniu.

§14. Zg³aszaj¹cy uwagê: Jerzy Stopa ul. Topazowa 21,62-
081 Baranowo; Andrzej Stopa os. Or³a Bia³ego 106/17, 61-251
Poznañ; Piotr Stopa ul. Per³owa 20, 62-081 Baranowo;

Tre�æ uwagi: Tereny pomiêdzy zak³adami, a budynkami
mieszkalnymi winny byæ przeznaczone na parkingi, zieleñ i
ewentualny wjazd do gara¿u podziemnego.

Rozstrzygniêcie: nieuwzglêdniona;

Uzasadnienie: projekt planu nie wyklucza takiego przezna-
czenia terenu, o ostatecznym sposobie jego zagospodarowa-
nia zadecyduje decyzja o pozwoleniu na budowê wydana w
oparciu o plan miejscowy i przepisy odrêbne;

§15. Zg³aszaj¹cy uwagê: �Spo³em� PSS ul. 27 Grudnia 13,
61-737 Poznañ;

Tre�æ uwagi: Wnosi o dopuszczenie na przedmiotowym
obszarze lokalizacji wolno stoj¹cych obiektów handlowych;

Rozstrzygniêcie: nieuwzglêdniona;

Uzasadnienie: uwaga jest niezgodna ze Studium uwarun-
kowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta

Poz. 1866
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Poznania, w którym dla podstrefy C2 � G³ówna, w Kierunkach
zmian w strukturze przestrzennej, dla obiektów handlowych
Zakazuje siê realizacji obiektów handlowych w formie wolno
stoj¹cej oraz w ustaleniach dla najwa¿niejszych przestrzeni
publicznych czytamy:

Nale¿y d¹¿yæ do stworzenia ca³o�ciowego systemu prze-
strzeni publicznych o wysokich walorach przestrzennych. W
pierwszej kolejno�ci powinno siê zadbaæ o kszta³towanie ³adu
przestrzennego w tym:

- nale¿y skoncentrowaæ us³ugi o charakterze ogólnomiej-
skim wzd³u¿ najwa¿niejszych przestrzeni publicznych, dba-
j¹c o zachowanie ró¿norodno�ci funkcjonalnej;

Poz. 1866

- nale¿y uporz¹dkowaæ rejon rynku Wschodniego � (zlikwi-
dowaæ pawilon handlowy, bez mo¿liwo�ci ponownego
zabudowania przestrzeni rynku).

(...).

§16. Zg³aszaj¹cy uwagê: Tadeusz Kosmaski, Piotr Ko-
smowski, Barbara Kurda ul. Studzienna 5, Poznañ;

Tre�æ uwagi: Dla terenu 1U/MW wyznaczyæ obowi¹zuj¹ca
linie zabudowy wzd³u¿ ul. G³ównej, z mo¿liwo�ci¹ sytuowania
zabudowy us³ugowej wewn¹trz kwarta³u;

Rozstrzygniêcie: nieuwzglêdniona;

Uzasadnienie: uwaga bezzasadna gdy¿ na rysunku projek-
tu planu jest wyznaczona obowi¹zuj¹ca linia zabudowy wzd³u¿
ul. G³ównej, a w ustaleniach tekstowych zawarte s¹ dopusz-
czenia dla lokalizacji zabudowy wewn¹trz kwarta³ów.

Za³¹cznik Nr 3
do uchwa³y Nr LII/693/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 G£ÓWNA� W POZNANIU CZÊ�Æ A, 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 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.


