
— 482 —
Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 7 Poz. 125

125

UCHWA£A Nr XLVI/592/V/2008 RADY MIASTA POZNANIA

z dnia 9 grudnia 2008 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy Forcie VII w Poznaniu

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) 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, Nr 141, poz. 1492,
z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45,
poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880 oraz z
2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227 i Nr 201, poz. 1237)
Rada Miasta Poznania uchwala, co nastêpuje:

§1. 1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego dla terenów przy Forcie VII w Poznaniu, zwany
dalej �planem�, po stwierdzeniu jego zgodno�ci z ustaleniami
Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego miasta Poznania (zatwierdzone uchwa³¹ Nr XXXI/
299/V/2008 Rady Miasta Poznania z dnia 18 stycznia 2008 r.).

2. Plan obejmuje obszar po³o¿ony w Poznaniu, pomiêdzy
ulicami Polsk¹ i Bukowsk¹, wschodni¹ granic¹ dzia³ek nr 6/3
i 5/2, ark. 24, obrêb Je¿yce, wschodni¹ granic¹ dzia³ek nr 14
i 13, ark. 22, obrêb Je¿yce oraz ulic¹ dojazdow¹ do Fortu VII.

3. Granice obszaru objêtego planem oznaczone s¹ na
rysunku planu, o którym mowa w §2 pkt 1.

§2. Integralnymi czê�ciami uchwa³y s¹:

1) za³¹cznik Nr 1 � stanowi¹cy czê�æ graficzn¹ planu, zwan¹
dalej �rysunkiem�, opracowan¹ w skali 1: 1000 i zatytu³o-
wan¹ �Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
dla terenów przy Forcie VII w Poznaniu�;

2) za³¹cznik Nr 2 � stanowi¹cy rozstrzygniêcie Rady Miasta
Poznania o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do
projektu planu;

3) za³¹cznik Nr 3 � stanowi¹cy rozstrzygniêcie Rady Miasta
Poznania o sposobie realizacji zapisanych w planie inwe-
stycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nale¿¹ do
zadañ w³asnych gminy, oraz o zasadach ich finansowania.

§3. Ilekroæ w uchwale jest mowa o:

1) dzia³ce � nale¿y przez to rozumieæ dzia³kê budowlan¹ w
rozumieniu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym;

2) nieprzekraczalnej linii zabudowy � nale¿y przez to rozu-
mieæ liniê okre�laj¹c¹ najmniejsz¹ odleg³o�æ, w jakiej

mog¹ siê znajdowaæ �ciany budynków od linii rozgranicza-
j¹cej terenu;

3) obowi¹zuj¹cej linii zabudowy � nale¿y przez to rozumieæ
liniê okre�laj¹c¹ najmniejsz¹ odleg³o�æ, w jakiej mog¹ siê
znajdowaæ �ciany budynków od linii rozgraniczaj¹cej tere-
nu, przy czym na tej linii powinno siê znajdowaæ nie mniej
ni¿ 80% d³ugo�ci �ciany frontowej budynku;

4) ogrodzeniu a¿urowym � nale¿y przez to rozumieæ ogrodze-
nie, w którym udzia³ powierzchni pe³nej wynosi nie wiêcej
ni¿ 30%;

5) powierzchni u¿ytkowej � nale¿y przez to rozumieæ po-
wierzchniê u¿ytkow¹ zdefiniowan¹ w Polskiej Normie PN-
ISO 9836:1997 �W³a�ciwo�ci u¿ytkowe w budownictwie.
Okre�lanie i obliczanie wska�ników powierzchniowych i
kubaturowych�;

6) powierzchni zabudowy � nale¿y przez to rozumieæ po-
wierzchniê zabudowy zdefiniowan¹ w Polskiej Normie
PN-ISO 9836:1997 �W³a�ciwo�ci u¿ytkowe w budownic-
twie. Okre�lanie i obliczanie wska�ników powierzchnio-
wych i kubaturowych�, przy czym powierzchniê zabudo-
wy dzia³ki stanowi suma powierzchni zabudowy wszyst-
kich budynków na dzia³ce; w ogrodach dzia³kowych zasa-
dy okre�lone w przywo³anej normie stosuje siê odpo-
wiednio do obliczania powierzchni zabudowy altan i
obiektów gospodarczych;

7) powierzchni zieleni � nale¿y przez to rozumieæ sumê
powierzchni biologicznie czynnych, pokrytych ro�linno�ci¹
trawiast¹, zakrzewionych, zadrzewionych lub urz¹dzonych
jako oczka wodne;

8) reklamie � nale¿y przez to rozumieæ no�nik informacji
wizualnej w jakiejkolwiek materialnej formie wraz z ele-
mentami konstrukcyjnymi i zamocowaniami, niebêd¹cy
szyldem, tablic¹ informacyjn¹ lub znakiem w rozumieniu
przepisów o znakach i sygna³ach drogowych;

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

12) terenie � nale¿y przez to rozumieæ powierzchniê o okre-
�lonym przeznaczeniu i sposobie zagospodarowania, wy-
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znaczon¹ na rysunku liniami rozgraniczaj¹cymi tereny o
ró¿nym przeznaczeniu lub ró¿nych zasadach zagospoda-
rowania.

§4. W zakresie przeznaczenia terenów oraz linii rozgrani-
czaj¹cych tereny o ró¿nym przeznaczeniu lub ró¿nych zasa-
dach zagospodarowania ustala siê:

1) tereny zabudowy us³ugowej, oznaczone na rysunku sym-
bolami 1U, 2U i 3U;

2) teren ogrodów dzia³kowych, oznaczony na rysunku sym-
bolem ZD;

3) teren zieleni urz¹dzonej, oznaczony na rysunku symbolem ZP;

4) tereny zieleni urz¹dzonej i infrastruktury technicznej, ozna-
czone na rysunku symbolami 1ZP/IT i 2ZP/IT;

5) tereny dróg publicznych, oznaczone na rysunku symbola-
mi 1KD-D i 2KD-D.

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

1) nakaz lokalizacji akcentów urbanistycznych w miejscach
wskazanych na rysunku;

2) dopuszczenie lokalizacji dróg wewnêtrznych, stanowisk
postojowych dla pojazdów samochodowych, sieci infra-
struktury technicznej, stacji transformatorowych, stacji
bazowych telefonii komórkowej, reklam, szyldów, ogro-
dzeñ i budynków gospodarczych wy³¹cznie w miejscach
okre�lonych w planie;

3) zakaz lokalizacji:

a) wolno stoj¹cych gara¿y,

b) wolno stoj¹cych masztów antenowych,

c) masztów usytuowanych na budynkach,

d) napowietrznych sieci infrastruktury technicznej,

e) ogrodzeñ z betonowych elementów prefabrykowanych.

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

1) zakaz lokalizacji przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia-
³ywaæ na �rodowisko w rozumieniu przepisów odrêbnych,
z wyj¹tkiem lokalizacji:

a) przedsiêwziêæ inwestycji celu publicznego, okre�lo-
nych w planie,

b) zespo³u zabudowy us³ugowej wraz z towarzysz¹c¹
infrastruktur¹ na terenie oznaczonym na rysunku sym-
bolem 2U;

2) nakaz zagospodarowania zieleni¹ wszystkich powierzchni
wolnych od utwardzenia i nieprzeznaczonych na infra-
strukturê techniczn¹, z zastrze¿eniem §16 pkt 2 lit. b;

3) nakaz prowadzenia gospodarki wodno-�ciekowej zgodnie
z przepisami odrêbnymi;

4) nakaz gromadzenia i segregacji odpadów w miejscach ich
powstawania oraz zagospodarowania ich zgodnie z miej-
skim planem gospodarki odpadami oraz przepisami od-
rêbnymi;

5) nakaz zagospodarowania mas ziemnych, pozyskanych
podczas robót budowlanych, zgodnie z przepisami odrêb-
nymi;

6) dopuszczenie stosowania indywidualnych systemów grzew-
czych, zgodnie z przepisami odrêbnymi.

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

1) pas ochronny Fortu VII � obiektu wpisanego do rejestru
zabytków;

2) nakaz nadzoru archeologicznego podczas wykonywania
robót ziemnych, je¿eli wymagaj¹ tego przepisy odrêbne.

§8. W zakresie wymagañ wynikaj¹cych z potrzeb kszta³to-
wania przestrzeni publicznych, ustala siê:

1) dopuszczenie lokalizacji obiektów ma³ej architektury o
wysoko�ci nie wiêkszej ni¿ 2,50 m od poziomu terenu;

2) dopuszczenie lokalizacji tablic informacyjnych o wysoko�ci
nie wiêkszej ni¿ 3 m od poziomu terenu;

3) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów us³ugowo-han-
dlowych, z wyj¹tkiem obiektów na targowisku na terenie
oznaczonym na rysunku symbolem 1ZP/IT.

§9. Na terenach zabudowy us³ugowej, oznaczonych na
rysunku symbolami 1U, 2U i 3U, w zakresie parametrów i
wska�ników kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania
terenu ustala siê:

1) lokalizacjê zabudowy us³ugowej, w tym w zakresie biur,
gastronomii, hoteli, handlu, sportu i rekreacji;

2) zakaz lokalizacji takich rodzajów zabudowy us³ugowej, w
przypadku których przepisy odrêbne okre�laj¹ dopuszczal-
ne poziomy ha³asu w �rodowisku dla terenów przeznaczo-
nych pod te rodzaje zabudowy us³ugowej, z wy³¹czeniem
hoteli;

3) w przypadku lokalizacji hotelu, nakaz zachowania okre�lo-
nych przepisami odrêbnymi dopuszczalnych poziomów
ha³asu w �rodowisku dla terenu, na którym lokalizowany
bêdzie hotel, jak dla terenów zabudowy zamieszkania
zbiorowego;

4) ograniczenie ³¹cznej powierzchni sprzeda¿y wraz z po-
wierzchni¹ wystawiennicz¹ do nie wiêcej ni¿ 400 m2 i nie
wiêcej ni¿ 20% powierzchni u¿ytkowej w jednym budynku
oraz nie wiêcej ni¿ 1000 m2  na jednej dzia³ce;

5) powierzchniê zabudowy dzia³ki � nie wiêcej ni¿ 35% po-
wierzchni dzia³ki;

6) powierzchniê zieleni na dzia³ce � nie mniej ni¿ 50% po-
wierzchni dzia³ki;

7) obowi¹zuj¹ce linie zabudowy i nieprzekraczalne linie zabu-
dowy � wskazane na rysunku, przy czym nie dotycz¹ one
takich czê�ci i elementów budynków, jak: okapy, gzymsy,
balkony, tarasy, schody i pochylnie zewnêtrzne;

8) szeroko�æ elewacji frontowej budynku, z zastrze¿eniem pkt
17 lit. c:

a) nie mniej ni¿ 20 m od strony terenu oznaczonego na
rysunku symbolem 2KD-D,
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b) nie mniej ni¿ 30 m od strony ulicy Polskiej,

c) nie mniej ni¿ 35 m od strony terenu oznaczonego na
rysunku symbolem 1KD-D oraz ulicy Bukowskiej;

9) wysoko�æ elewacji frontowej budynku � od 8 m do 13 m,
z zastrze¿eniem pkt 12 oraz pkt 17 lit. d;

10) wysoko�æ budynku � od 8 m do 13 m oraz nie wiêcej ni¿
trzy kondygnacje nadziemne, z zastrze¿eniem pkt 12 i pkt
17 lit. d, przy czym w przypadku lokalizacji krytej p³ywalni
dopuszcza siê wysoko�æ nie wiêksz¹ ni¿ 15 m dla czê�ci
budynku stanowi¹cej kryt¹ p³ywalniê;

11) dowoln¹ geometriê dachów;

12) ukszta³towanie akcentów urbanistycznych, wskazanych na
rysunku, jako czê�ci budynku o powierzchni od 100 m2  do
250 m2 w obrysie murów zewnêtrznych i wysoko�ci wiêk-
szej od wysoko�ci pozosta³ej czê�ci budynku o nie mniej
ni¿ 3 m, przy czym:

a) wysoko�æ czê�ci budynku, stanowi¹cej akcent urbani-
styczny, nie mo¿e byæ wiêksza ni¿ 16 m i cztery
kondygnacje nadziemne,

b) dopuszcza siê usytuowanie dodatkowej pi¹tej kondy-
gnacji nadziemnej, mieszcz¹cej stacjê bazow¹ telefonii
komórkowej, o której mowa w pkt 18; w takim przypad-
ku wysoko�æ, o której mowa w lit. a, nie mo¿e byæ
wiêksza ni¿ 20 m;

13) lokalizacjê pasów zieleni izolacyjnej, o szeroko�ci nie
mniejszej ni¿ 6 m, w miejscach wskazanych na rysunku, z
zastrze¿eniem §16 pkt 2 lit. b oraz §16 pkt 6;

14) dopuszczenie lokalizacji dróg wewnêtrznych, z zastrze¿e-
niem §16 pkt 1 lit. a;

15) dopuszczenie lokalizacji stanowisk postojowych, z zastrze-
¿eniem §16 pkt 1 lit. a oraz §16 pkt 5 lit. b;

16)dopuszczenie lokalizacji podziemnych i naziemnych sie-
ci infrastruktury technicznej, z zastrze¿eniem §16 pkt 1
lit. a;

17) dopuszczenie lokalizacji stacji transformatorowych wbu-
dowanych w budynki o innym przeznaczeniu, zgodnie z
przepisami odrêbnymi, lub wolno stoj¹cych, przy czym
w przypadku stacji wolno stoj¹cej:

a) dopuszcza siê usytuowanie stacji poza nieprzekraczalny-
mi liniami zabudowy, z zastrze¿eniem §16 pkt 1 lit. a,

b) powierzchnia zabudowy stacji nie mo¿e byæ wiêksza
ni¿ 30 m2,

c) szeroko�æ elewacji frontowej stacji nie mo¿e byæ wiêk-
sza ni¿ 12 m,

d) wysoko�æ stacji nie mo¿e byæ wiêksza ni¿ 3,50 m;

18) dopuszczenie lokalizacji stacji bazowych telefonii komór-
kowej wy³¹cznie wewn¹trz budynków na kondygnacji, o
której mowa w pkt 12 lit. b, przy czym:

a) na elewacjach budynków na kondygnacji, o której
mowa w pkt 12 lit. b, dopuszcza siê usytuowanie anten
stacji bazowych telefonii komórkowej,

b) elementy stacji bazowych telefonii komórkowej nie
mog¹ znajdowaæ siê wy¿ej ni¿ dolna powierzchnia
przekrycia znajduj¹cego siê nad kondygnacj¹, o której
mowa w pkt 12 lit. b;

19) dopuszczenie lokalizacji reklam wy³¹cznie na elewacjach
budynków od strony terenów oznaczonych na rysunku
symbolami 1KD-D i 2KD-D oraz ulic Bukowskiej i Polskiej,
przy czym:

a) powierzchnia jednej reklamy nie mo¿e byæ wiêksza ni¿
4 m2,

b) powierzchnia ³¹czna reklam na jednej elewacji nie
mo¿e byæ wiêksza ni¿ 24 m2,

c) elementy reklam nie mog¹ znajdowaæ siê wy¿ej ni¿
górna krawêd� elewacji, na której reklama jest umiesz-
czona;

20) dopuszczenie lokalizacji szyldów wy³¹cznie na elewacjach
budynków, przy czym:

a) powierzchnia jednego szyldu nie mo¿e byæ wiêksza ni¿
1,50 m2,

b) powierzchnia ³¹czna szyldów na jednej elewacji nie
mo¿e byæ wiêksza ni¿ 6 m2;

21) dopuszczenie lokalizacji ogrodzeñ, przy czym:

a) wysoko�æ ogrodzeñ nie mo¿e byæ wiêksza ni¿ 1,80 m,

b) ogrodzenia nale¿y wykonaæ jako a¿urowe w czê�ci
powy¿ej wysoko�ci 0,40 m, a od strony terenu Fortu VII
jako a¿urowe na ca³ej wysoko�ci i bez podmurówki;

22) zakaz lokalizacji budynków gospodarczych;

23) zapewnienie stanowisk postojowych dla nowych obiek-
tów, zgodnie z §17 pkt 6-8;

24) parametry i wska�niki w zakresie infrastruktury transpor-
towej i technicznej � zgodnie z §17-18;

25) zasady podzia³u na dzia³ki:

a) powierzchnia dzia³ki � nie mniej ni¿ 6000 m2 na terenie
oznaczonym na rysunku symbolem 1U oraz nie mniej
ni¿ 5000 m2 na terenach oznaczonych na rysunku
symbolami 2U i 3U, z zastrze¿eniem lit. c,

b) dostêp dzia³ki do drogi publicznej � bezpo�redni przez
zjazd, przy czym na terenie oznaczonym na rysunku
symbolem 2U dopuszcza siê dostêp po�redni przez
drogê wewnêtrzn¹,

c) dopuszcza siê wydzielenie dzia³ki o powierzchni od 50
m2 do 70 m2 pod lokalizacjæ stacji transformatorowej
wolno stoj¹cej ma³ogabarytowej;

26) obs³ugê komunikacyjn¹ z terenów oznaczonych na rysun-
ku symbolami 1KD-D i 2KD-D, przy czym dla terenu
oznaczonego na rysunku symbolem 3U dopuszcza siê
obs³ugê komunikacyjn¹ tak¿e z ulicy Polskiej.

§10. Na terenie ogrodów dzia³kowych, oznaczonym na
rysunku symbolem ZD, w zakresie parametrów i wska�ników
kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu usta-
la siê:
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1) zachowanie istniej¹cych ogrodów dzia³kowych, przy czym
powierzchnia zieleni na terenie nie mo¿e byæ mniejsza ni¿
50% powierzchni terenu;

2) w przypadku stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnych
poziomów ha³asu w �rodowisku, okre�lonych przepisami
odrêbnymi dla terenów rekreacyjno-wypoczynkowych,
nakaz zapewnienia odpowiedniego komfortu akustyczne-
go;

3) dopuszczenie lokalizacji altan i obiektów gospodarczych,
przy czym:

a) powierzchnia zabudowy jednej altany lub obiektu go-
spodarczego nie mo¿e byæ wiêksza ni¿ 25 m2,

b) wysoko�æ altany lub obiektu gospodarczego nie mo¿e
byæ wiêksza ni¿ 5 m przy dachach stromych i nie mo¿e
byæ wiêksza ni¿ 4 m przy dachach p³askich;

4) dopuszczenie lokalizacji ogrodzeñ:

a) wzd³u¿ linii rozgraniczaj¹cych terenów oznaczonych na
rysunku symbolami 1KD-D i 1ZP/IT oraz na granicy
poszczególnych rodzinnych ogrodów dzia³kowych, przy
czym wysoko�æ ogrodzeñ nie mo¿e byæ wiêksza ni¿
1,80 m, a ogrodzenia nale¿y wykonaæ jako a¿urowe w
czê�ci powy¿ej wysoko�ci 0,40 m,

b) na granicy poszczególnych dzia³ek w rodzinnych ogro-
dach dzia³kowych, przy czym wysoko�æ ogrodzeñ nie
mo¿e byæ wiêksza ni¿ 0,50 m;

5) wysoko�æ bramy wjazdowej na teren ogrodów dzia³ko-
wych od 3 m do 6 m od poziomu terenu;

6) dopuszczenie lokalizacji dróg wewnêtrznych;

7) dopuszczenie lokalizacji stanowisk postojowych wy³¹cznie
na powierzchni terenu;

8) dopuszczenie lokalizacji podziemnych i naziemnych sieci
infrastruktury technicznej;

9) dopuszczenie lokalizacji stacji transformatorowych wy³¹cz-
nie jako wolno stoj¹cych ma³ogabarytowych, przy czym:

a) powierzchnia zabudowy stacji nie mo¿e byæ wiêksza
ni¿ 15 m2,

b) wysoko�æ stacji nie mo¿e byæ wiêksza ni¿ 3,50 m;

10) zakaz lokalizacji szyldów, reklam i stacji bazowych telefonii
komórkowej;

11) zapewnienie stanowisk postojowych w ramach terenu
ogrodów dzia³kowych;

12) parametry i wska�niki w zakresie infrastruktury transpor-
towej i technicznej � zgodnie z §17-18;

13) zasady podzia³u na dzia³ki:

a) powierzchnia dzia³ki � nie mniej ni¿ 4500 m2, z zastrze-
¿eniem lit. c-d,

b) dostêp dzia³ki do drogi publicznej � bezpo�redni przez
zjazd lub po�redni przez drogê wewnêtrzn¹,

c) dopuszcza siê wydzielenie jednej dzia³ki o powierzchni
nie mniejszej ni¿ 1000 m2 z zapewnionym dostêpem do

terenu oznaczonego na rysunku symbolem 1KD-D przez
dojazd na terenie oznaczonym na rysunku symbolem
1ZP/IT,

d) dopuszcza siê wydzielenie jednej dzia³ki o powierzchni
od 50 m2 do 70 m2 pod lokalizacjæ stacji transforma-
torowej wolno stoj¹cej ma³ogabarytowej;

14) obs³ugê komunikacyjn¹ z terenu oznaczonego na rysunku
symbolem 1KD-D, w tym przez dojazd na terenie oznaczo-
nym na rysunku symbolem 1ZP/IT.

§11. Na terenie zieleni urz¹dzonej, oznaczonym na rysun-
ku symbolem ZP, w zakresie parametrów i wska�ników kszta³-
towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu ustala siê:

1) zagospodarowanie terenu jako park publiczny, przy czym
powierzchnia zieleni na terenie nie mo¿e byæ mniejsza ni¿
60% powierzchni terenu;

2) lokalizacjê placu w miejscu wskazanym na rysunku, z
dopuszczeniem powiêkszenia powierzchni placu nie wiê-
cej ni¿ do 3000 m2;

3) ukszta³towanie akcentu urbanistycznego, wskazanego na
rysunku, jako obiektu ma³ej architektury lub pomnika, przy
czym w przypadku pomnika:

a) powierzchnia pomnika nie mo¿e byæ wiêksza ni¿ 500
m2,

b) wysoko�æ pomnika nie mo¿e byæ wiêksza ni¿ 3 m od
poziomu terenu przy podstawie pomnika, z zastrze¿e-
niem lit. c,

c) dla czê�ci pomnika, o powierzchni ³¹cznej nie wiêkszej
ni¿ 50 m2, dopuszcza siê wysoko�æ nie wiêksz¹ ni¿ 8 m
od poziomu terenu przy podstawie pomnika;

4) dopuszczenie lokalizacji budowli ziemnych, przy czym:

a) wysoko�æ nasypów nie mo¿e byæ wiêksza ni¿ 1,50 m
od poziomu terenu,

b) g³êboko�æ wykopów nie mo¿e byæ wiêksza ni¿ 1 m od
poziomu terenu,

c) szeroko�æ budowli ³¹cznie ze skarpami nie mo¿e byæ
wiêksza ni¿ 6 m,

d) powierzchnia budowli wraz ze skarpami nie mo¿e byæ
wiêksza ni¿ 500 m2 dla jednej budowli oraz nie mo¿e
byæ wiêksza ni¿ 3000 m2 dla wszystkich budowli ³¹cznie;

5) dopuszczenie lokalizacji ogrodzeñ, przy czym:

a) wysoko�æ ogrodzeñ nie mo¿e byæ wiêksza ni¿ 1,80 m,

b) ogrodzenia nale¿y wykonaæ jako a¿urowe w czê�ci
powy¿ej wysoko�ci 0,40 m, a od strony terenu Fortu VII
jako a¿urowe na ca³ej wysoko�ci i bez podmurówki;

6) dopuszczenie lokalizacji �cie¿ek rowerowych i chodników;

7) dopuszczenie lokalizacji sieci infrastruktury technicznej wy-
³¹cznie jako podziemnych, z zastrze¿eniem §16 pkt 1 lit. a;

8) zakaz lokalizacji szyldów, reklam, budynków gospodar-
czych, jezdni, stanowisk postojowych dla pojazdów samo-
chodowych, stacji bazowych telefonii komórkowej, stacji
transformatorowych i obiektów handlowo-us³ugowych;
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9) parametry i wska�niki w zakresie infrastruktury transpor-
towej i technicznej � zgodnie z §17-18;

10) zasady podzia³u na dzia³ki:

a) powierzchnia dzia³ki � nie mniej ni¿ 10000 m2,

b) dostêp dzia³ki do drogi publicznej � bezpo�redni przez
zjazd lub po�redni przez drogê wewnêtrzn¹;

11) obs³ugê komunikacyjn¹ z drogi dojazdowej do Fortu VII.

§12. Na terenach zieleni urz¹dzonej i infrastruktury tech-
nicznej, oznaczonych na rysunku symbolami 1ZP/IT i 2ZP/IT,
w zakresie parametrów i wska�ników kszta³towania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu ustala siê:

1) zagospodarowanie terenów zieleni¹ urz¹dzon¹ ogólnodo-
stêpn¹, przy czym powierzchnia zieleni na terenie nie mo¿e
byæ mniejsza ni¿ 50% powierzchni terenu;

2) lokalizacjê sieci infrastruktury technicznej, przy czym dopusz-
cza siê usytuowanie sieci jako podziemnych i naziemnych;

3) lokalizacjê, na terenie oznaczonym na rysunku symbolem
1ZP/IT, dojazdu ³¹cz¹cego teren oznaczony na rysunku
symbolem 1KD-D z dzia³k¹ nr 7, ark. 24, obrêb Je¿yce;

4) lokalizacjê, na terenie oznaczonym na rysunku symbolem
2ZP/IT, �cie¿ki rowerowej i chodnika ³¹cz¹cych teren ozna-
czony na rysunku symbolem 2KD-D ze skrzy¿owaniem ulic
Bukowskiej i Polskiej;

5) dopuszczenie lokalizacji �cie¿ek rowerowych i chodników
innych ni¿ wymienione w pkt 4;

6) dopuszczenie lokalizacji, na terenie oznaczonym na rysun-
ku symbolem 1ZP/IT, targowiska, przy czym:

a) powierzchnia targowiska nie mo¿e byæ wiêksza ni¿ 600
m² ³¹cznie,

b) powierzchnia jednego obiektu handlowego nie mo¿e
byæ wiêksza ni¿ 15 m2,

c) wysoko�æ obiektów handlowych nie mo¿e byæ wiêksza
ni¿ 3,50 m od poziomu terenu,

d) dopuszcza siê dowoln¹ geometriê dachów obiektów
handlowych;

7) dopuszczenie lokalizacji, na terenie oznaczonym na rysun-
ku symbolem 1ZP/IT, stanowisk postojowych dla pojaz-
dów samochodowych, przy czym:

a) stanowiska postojowe winny byæ usytuowane wy³¹cz-
nie na powierzchni terenu,

b) powierzchnia stanowisk postojowych nie mo¿e byæ
wiêksza ni¿ 500 m2 ³¹cznie;

8) dopuszczenie lokalizacji, na terenie oznaczonym na rysun-
ku symbolem 2ZP/IT, placu o powierzchni nie wiêkszej ni¿
500 m²;

9) zakaz lokalizacji szyldów, reklam, budynków gospodar-
czych, stacji bazowych telefonii komórkowej i stacji trans-
formatorowych;

10) zakaz lokalizacji obiektów handlowo-us³ugowych innych
ni¿ wymienione w pkt 6;

11) zakaz lokalizacji jezdni i stanowisk postojowych dla pojaz-
dów samochodowych na terenie oznaczonym na rysunku
symbolem 2ZP/IT;

12) zakaz grodzenia terenów, z wyj¹tkiem ogrodzeñ wzd³u¿
linii rozgraniczaj¹cych terenów zabudowy us³ugowej i
terenu ogrodów dzia³kowych oraz ogrodzeñ wymaganych
przepisami odrêbnymi, przy czym:

a) wysoko�æ ogrodzeñ nie mo¿e byæ wiêksza ni¿ 1,80 m,

b) ogrodzenia nale¿y wykonaæ jako a¿urowe w czê�ci
powy¿ej wysoko�ci 0,40 m;

13) parametry i wska�niki w zakresie infrastruktury transpor-
towej i technicznej � zgodnie z §17-18;

14) zasady podzia³u na dzia³ki:

a) powierzchnia dzia³ki � nie mniej ni¿ 1500 m2,

b) dostêp dzia³ki do drogi publicznej � bezpo�redni przez zjazd;

15) obs³ugê komunikacyjn¹ z terenów oznaczonych na rysun-
ku symbolami 1KD-D i 2KD-D.

§13. Na terenach dróg publicznych, oznaczonych na ry-
sunku symbolami 1KD-D i 2KD-D, w zakresie parametrów i
wska�ników kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania
terenu ustala siê:

1) lokalizacjê ulic klasy dojazdowej, przy czym wymaga siê:

a) sytuowania jezdni, �cie¿ek rowerowych i chodników,

b) sytuowania placów do zawracania na nieprzelotowych
zakoñczeniach ulicy klasy dojazdowej na terenie ozna-
czonym na rysunku symbolem 2KD-D,

c) wprowadzenia zadrzewieñ przyulicznych;

2) dopuszczenie lokalizacji podziemnych i naziemnych sieci
infrastruktury technicznej;

3) zakaz lokalizacji szyldów, reklam, budynków gospodar-
czych, stanowisk postojowych dla pojazdów samochodo-
wych, stacji bazowych telefonii komórkowej, stacji trans-
formatorowych i obiektów handlowo-us³ugowych;

4) zakaz grodzenia terenów, z wyj¹tkiem ogrodzeñ wzd³u¿
linii rozgraniczaj¹cych terenów zabudowy us³ugowej i
terenu ogrodów dzia³kowych oraz ogrodzeñ wymaganych
przepisami odrêbnymi, przy czym:

a) wysoko�æ ogrodzeñ nie mo¿e byæ wiêksza ni¿ 1,80 m,

b) ogrodzenia nale¿y wykonaæ jako a¿urowe w czê�ci
powy¿ej wysoko�ci 0,40 m;

5) parametry i wska�niki w zakresie infrastruktury transpor-
towej i technicznej � zgodnie z §17-18.

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

§15. W zakresie szczegó³owych zasad i warunków scala-
nia i podzia³u nieruchomo�ci nie podejmuje siê ustaleñ.

§16. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowa-
nia terenów oraz ograniczeñ w ich u¿ytkowaniu, w tym zakazu
zabudowy, ustala siê:
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1) w pasie ochronnym Fortu VII, wskazanym na rysunku:

a) zakaz zabudowy oraz lokalizacji sieci infrastruktury
technicznej, dróg wewnêtrznych i stanowisk postojo-
wych dla pojazdów samochodowych,

b) nakaz wprowadzenia zieleni niskiej;

2) w obszarze oddzia³ywania elektroenergetycznej linii napo-
wietrznej wysokiego napiêcia 110 kV, wskazanym na ry-
sunku, do czasu przebudowy linii napowietrznej na liniê
kablow¹:

a) zakaz lokalizacji obiektów budowlanych przeznaczo-
nych na sta³y pobyt ludzi,

b) zakaz lokalizacji obiektów budowlanych i nasadzeñ
koliduj¹cych z eksploatacj¹ elektroenergetycznej linii
napowietrznej wysokiego napiêcia 110 kV;

3) nakaz uzgadniania z w³a�ciwym organem wojskowym,
zgodnie z przepisami odrêbnymi, projektów nowych obiek-
tów budowlanych i usuniêcia ewentualnych kolizji w ob-
szarze oddzia³ywania podziemnych linii kablowych woj-
skowej ³¹czno�ci specjalnej;

4) ograniczenie, z uwzglêdnieniem innych przepisów uchwa-
³y, wysoko�ci:

a) budynków na terenach oznaczonych na rysunku sym-
bolami 1U, 2U i 3U � do nie wiêcej ni¿ 112 m n.p.m.,

b) obiektów budowlanych na terenie oznaczonym na ry-
sunku symbolem ZD � do nie wiêcej ni¿ 100 m n.p.m.,

c) obiektów budowlanych nie wymienionych w lit. a-b �
do nie wiêcej ni¿ 103 m n.p.m.;

5) dopuszczenie budowy:

a) nie wiêcej ni¿ dwóch kondygnacji podziemnych w
budynkach,

b) stanowisk postojowych usytuowanych pod powierzch-
ni¹ terenu,

pod warunkiem usuniêcia ewentualnych kolizji z odwod-
nieniem Fortu VII i elementami infrastruktury technicznej
zwi¹zanej z Fortem VII;

6) zakaz sadzenia drzew o wysoko�ci powy¿ej 110 m n.p.m. w
fazie maksymalnego wzrostu, z uwzglêdnieniem pkt 2 lit. b.

§17. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji ustala siê:

1) zachowanie ci¹g³o�ci elementów pasa drogowego, w szcze-
gólno�ci: jezdni, �cie¿ek rowerowych i chodników, w gra-
nicach obszaru objêtego planem oraz ich powi¹zañ z ze-
wnêtrznym uk³adem komunikacyjnym;

2) parametry elementów pasa drogowego zgodnie z przepi-
sami odrêbnymi;

3) sytuowanie �cie¿ek rowerowych jako ci¹gów oddzielonych
od chodników;

4) lokalizacjê zjazdów z dróg publicznych � zgodnie z przepi-
sami odrêbnymi;

5) dopuszczenie zmiany:

a) wskazanej na rysunku geometrii jezdni, skrzy¿owañ,
placów do zawracania, dojazdu, �cie¿ek rowerowych,
chodników i stanowisk postojowych,

b) wskazanego na rysunku rozmieszczenia zadrzewieñ
przyulicznych,

pod warunkiem utrzymania wszystkich wymaganych zgod-
nie z planem elementów zagospodarowania przestrzenne-
go oraz zachowania wymagañ okre�lonych w przepisach
odrêbnych;

6) na terenach zabudowy us³ugowej zapewnienie stanowisk
postojowych dla samochodów osobowych, w ³¹cznej ilo-
�ci nie mniejszej ni¿:

a) 45 stanowisk postojowych na ka¿de 1000 m2 powierzch-
ni u¿ytkowej lokali handlowych, w tym 6 stanowisk
postojowych dla pojazdów osób niepe³nosprawnych,

b) 30 stanowisk postojowych na ka¿de 1000 m2 powierzch-
ni u¿ytkowej biur i urzêdów, w tym 3 stanowiska
postojowe dla pojazdów osób niepe³nosprawnych,

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

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

e) 30 stanowisk postojowych na ka¿de 1000 m2 powierzch-
ni u¿ytkowej obiektów us³ugowych, innych ni¿ wymie-
nione w lit. a-d, w tym 3 stanowiska postojowe dla
pojazdów osób niepe³nosprawnych,

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

przy czym stanowiska postojowe powinny byæ zlokalizo-
wane na dzia³ce zajmowanej przez obiekt;

7) na terenach zabudowy us³ugowej zapewnienie stanowisk
postojowych dla rowerów, w ³¹cznej ilo�ci nie mniejszej ni¿:

a) 20 stanowisk postojowych na ka¿de 1000 m2 powierzch-
ni u¿ytkowej lokali handlowych,

b) 15 stanowisk postojowych na ka¿de 1000 m2 powierzch-
ni u¿ytkowej biur i urzêdów,

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

d) 15 stanowisk postojowych na ka¿de 1000 m2 powierzch-
ni u¿ytkowej obiektów us³ugowych, innych ni¿ wymie-
nione w lit. a-c,

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

przy czym stanowiska postojowe powinny byæ zlokalizo-
wane na dzia³ce zajmowanej przez obiekt;

8) dla obiektów wymagaj¹cych obs³ugi samochodami ciê¿a-
rowymi lokalizacjê miejsc prze³adunku i postoju w grani-
cach poszczególnych terenów zabudowy us³ugowej.
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§18. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów infrastruktury technicznej ustala siê:

1) dopuszczenie robót budowlanych w zakresie sieci infra-
struktury technicznej, w tym w szczególno�ci sieci: wodo-
ci¹gowej, kanalizacyjnej, elektroenergetycznej, gazowej,
ciep³owniczej i telekomunikacyjnej;

2) powi¹zanie sieci infrastruktury technicznej z uk³adem ze-
wnêtrznym oraz zapewnienie dostêpu do sieci zgodnie z
przepisami odrêbnymi;

3) lokalizacjê nowych sieci infrastruktury technicznej zgodnie
z §9-13;

4) zaopatrzenie w wodê z sieci wodoci¹gowej, z zastrze¿e-
niem pkt 5;

5) na terenie ogrodów dzia³kowych i terenie zieleni urz¹dzo-
nej dopuszczenie zaopatrzenia w wodê z ujêæ w³asnych na
potrzeby gospodarcze;

6) odprowadzanie �cieków komunalnych do sieci kanalizacji
sanitarnej;

7) zakaz lokalizacji indywidualnych oczyszczalni �cieków i
zbiorników bezodp³ywowych dla gromadzenia i oczyszcza-
nia �cieków sanitarnych;

8) odprowadzanie wód opadowych:

a) z terenów oznaczonych na rysunku symbolami ZD, ZP,
1ZP/IT i 2ZP/IT � do gruntu,

b) z pozosta³ych terenów � do miejskiej sieci kanalizacji
deszczowej, z dopuszczeniem retencjonowania i ich
wtórnego wykorzystania do celów bytowo-gospodar-
czych.

§19. W zakresie sposobu i terminu tymczasowego zago-
spodarowania, urz¹dzenia i u¿ytkowania terenów nie podej-
muje siê ustaleñ.

§20. W zakresie obszarów rehabilitacji istniej¹cej zabudo-
wy i infrastruktury technicznej ustala siê:

1) granice obszaru wymagaj¹cego rehabilitacji � obejmuj¹ce
teren oznaczony na rysunku symbolem ZP;

2) zasady rehabilitacji obszaru, o którym mowa w pkt 1 �
zgodnie z §4-8, §11 oraz §16-18.

§21. W zakresie obszarów wymagaj¹cych przekszta³ceñ
lub rekultywacji ustala siê:

1) granice obszaru wymagaj¹cego przekszta³ceñ funkcjonal-
no-przestrzennych � obejmuj¹ce tereny oznaczone na
rysunku symbolami 1U, 2U, 3U, 1ZP/IT, 2ZP/IT, 1KD-D i
2KD-D;

2) zasady przekszta³ceñ obszaru, o którym mowa w pkt 1 �
zgodnie z §4-9, §12-13 oraz §16-18.

§22. Ustala siê 30% stawkê s³u¿¹c¹ naliczeniu op³aty z
tytu³u wzrostu warto�ci nieruchomo�ci, o której mowa w art.
36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym.

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

§24. 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 XLVI/592/V/2008

Rady Miasta Poznania
z dnia 9 grudnia 2008 r.

ROZSTRZYGNIÊCIE RADY MIASTA POZNANIA O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO PROJEKTU
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA TERENÓW PRZY FORCIE VII W POZNANIU

Poz. 125

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) Rada Miasta Poznania rozstrzyga, co nastêpuje:

§1. Uwaga wniesiona przez Polski Zwi¹zek Dzia³kowców
Rodzinny Ogród Dzia³kowy im. Marii D¹browskiej:

Tre�æ uwagi: Wnosz¹cy uwagê sprzeciwia siê likwidacji
Rodzinnego Ogrodu Dzia³kowego im. Marii D¹browskiej w
Poznaniu i jego przeznaczeniu na tereny handlowe.

Rozstrzygniêcie: Uwaga nieuwzglêdniona.

Uzasadnienie: Przeznaczenie omawianego obszaru pod
zabudowê us³ugow¹ jest zgodne ze Studium uwarunkowañ
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Po-
znania oraz kontynuuje ustalenia Miejscowego planu ogól-
nego zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania z
1994 r. Przeznaczenie to wynika z atrakcyjnego po³o¿enia
przy skrzy¿owaniu dróg do centrum, na lotnisko i na stadion.
Ponadto projekt planu ogranicza w przysz³ym zagospodaro-
waniu terenów udzia³ handlu na rzecz innych us³ug, np.
hoteli.

§2. Uwaga wniesiona przez Polski Zwi¹zek Dzia³kowców
Okrêgowy Zarz¹d:

Tre�æ uwagi: Wnosz¹cy uwagê sprzeciwia siê zmianie
przeznaczenia terenów u¿ytkowanych przez Rodzinny Ogród
Dzia³kowy im. Marii D¹browskiej w Poznaniu na tereny pod
us³ugi i handel oraz wnioskuje o zachowanie na tym terenie
istniej¹cego ogrodu dzia³kowego.

Rozstrzygniêcie: Uwaga nieuwzglêdniona.

Uzasadnienie: Przeznaczenie omawianego obszaru pod
zabudowê us³ugow¹ jest zgodne ze Studium uwarunkowañ i
kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Pozna-
nia oraz kontynuuje ustalenia Miejscowego planu ogólnego
zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania z 1994 r.
Przeznaczenie to wynika z atrakcyjnego po³o¿enia przy skrzy-
¿owaniu dróg do centrum, na lotnisko i na stadion. Ponadto
projekt planu ogranicza w przysz³ym zagospodarowaniu tere-
nów udzia³ handlu na rzecz innych us³ug, np. hoteli.

§3. Uwaga wniesiona przez Jerzego Sawickiego:

Tre�æ uwagi: Wnosz¹cy uwagê stwierdza, ¿e jest w³a�cicie-
lem gara¿u na dzia³ce nr 8/42, ark. 24, obrêb Je¿yce, któr¹
posiada w u¿ytkowaniu wieczystym do 26 wrze�nia 2036 r., i
nie wyra¿a zgody na rozbiórkê gara¿u.

Rozstrzygniêcie: Uwaga nieuwzglêdniona.

Uzasadnienie: Przeznaczenie pod zabudowê us³ugow¹
terenu obejmuj¹cego dzia³kê nr 8/42 jest zgodne ze Studium
uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego
miasta Poznania oraz kontynuuje ustalenia Miejscowego pla-
nu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Po-
znania z 1994 r. Plan nie decyduje o rozbiórce gara¿u �
istniej¹cy gara¿ mo¿e byæ u¿ytkowany zgodnie z art. 35
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym, który mówi, ¿e tereny, których przezna-
czenie plan miejscowy zmienia, mog¹ byæ wykorzystywane w
sposób dotychczasowy do czasu ich zagospodarowania zgod-
nie z tym planem, chyba ¿e w planie ustalono inny sposób ich
tymczasowego zagospodarowania. Zgodnie z art. 36 powy¿-
szej ustawy mo¿na natomiast ¿¹daæ odszkodowania, wykupie-
nia lub zamiany nieruchomo�ci, je¿eli w zwi¹zku z uchwale-
niem planu korzystanie z nieruchomo�ci w dotychczasowy
sposób sta³o siê niemo¿liwe b¹d� istotnie ograniczone.

§4. Uwaga wniesiona przez Kazimierza Tomsa:

Tre�æ uwagi: Wnosz¹cy uwagê informuje, ¿e jest w³a�ci-
cielem dzia³ki nr 10/18, ark. 24, obrêb Je¿yce, na której
wybudowa³ gara¿, i nie wyra¿a zgody na przejêcie swojej
w³asno�ci, tym bardziej, ¿e w ¿adnym wymiarze nie dopatruje
siê tu dzia³ania na rzecz u¿yteczno�ci spo³ecznej.

Rozstrzygniêcie: Uwaga nieuwzglêdniona.

Uzasadnienie: Przeznaczenie pod zabudowê us³ugow¹ tere-
nu obejmuj¹cego dzia³kê nr 10/18 jest zgodne ze Studium
uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego
miasta Poznania oraz kontynuuje ustalenia Miejscowego planu
ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania
z 1994 r. Plan nie decyduje o wyw³aszczeniu � mo¿na go
dokonaæ na cel publiczny na zasadach okre�lonych w ustawie
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo�ciami
(tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z pó�n. zm.).

§5. Uwaga wniesiona przez Jerzego Solarskiego:

Tre�æ uwagi: Wnosz¹cy uwagê informuje, ¿e jest w³a�ci-
cielem dzia³ek nr 8/28 i 10/14, ark. 24, obrêb Je¿yce, zabudo-
wanych gara¿em, i nie wyra¿a zgody na zmianê przeznaczenia
gruntów obecnie wydzielonych pod zabudowê gara¿ow¹ na
jak¹kolwiek inn¹, a szczególnie na proponowan¹ zabudowê
obiektów handlowych, których w najbli¿szej okolicy jest ju¿
kilka.

Rozstrzygniêcie: Uwaga nieuwzglêdniona.

Uzasadnienie: Przeznaczenie pod zabudowê us³ugow¹
terenu obejmuj¹cego dzia³ki nr 8/28 i 10/14 jest zgodne ze
Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego miasta Poznania oraz kontynuuje ustalenia Miej-
scowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego
miasta Poznania z 1994 r. Ponadto projekt planu ogranicza w
przysz³ym zagospodarowaniu terenów udzia³ handlu na rzecz
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innych us³ug, np. hoteli. Istniej¹cy gara¿ mo¿e byæ u¿ytkowa-
ny zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, który mówi,
¿e tereny, których przeznaczenie plan miejscowy zmienia,
mog¹ byæ wykorzystywane w sposób dotychczasowy do
czasu ich zagospodarowania zgodnie z tym planem, chyba ¿e
w planie ustalono inny sposób ich tymczasowego zagospoda-
rowania. Zgodnie z art. 36 powy¿szej ustawy mo¿na natomiast
¿¹daæ odszkodowania, wykupienia lub zamiany nieruchomo-
�ci, je¿eli w zwi¹zku z uchwaleniem planu korzystanie z nie-
ruchomo�ci w dotychczasowy sposób sta³o siê niemo¿liwe
b¹d� istotnie ograniczone.

§6. Uwaga wniesiona przez Andrzeja Szczechowskiego:

Tre�æ uwagi: Wnosz¹cy uwagê informuje, ¿e posiada
umowê na wieczyste u¿ytkowanie gruntu skarbu pañstwa,
zabudowanego gara¿em, do 2036 roku, i nie wyra¿a zgody na
zmianê przeznaczenia gruntów obecnie wydzielonych pod
zabudowê gara¿ow¹ na jak¹kolwiek inn¹, a szczególnie na
proponowan¹ zabudowê obiektów handlowych, których w
najbli¿szej okolicy jest ju¿ kilka.

Rozstrzygniêcie: Uwaga nieuwzglêdniona.

Uzasadnienie: Przeznaczenie obszaru gara¿y pod zabudo-
wê us³ugow¹ jest zgodne ze Studium uwarunkowañ i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania oraz
kontynuuje ustalenia Miejscowego planu ogólnego zagospo-
darowania przestrzennego miasta Poznania z 1994 r. Ponadto
projekt planu ogranicza w przysz³ym zagospodarowaniu tere-
nów udzia³ handlu na rzecz innych us³ug, np. hoteli. Zaplano-
wane elementy komunikacji i infrastruktury, w tym projekto-
wana droga 1KD-D, s¹ niezbêdne dla obs³ugi obszaru objête-
go planem bez obci¹¿ania skrzy¿owania ulic Bukowskiej i
Polskiej.

§7. Uwagi wniesione przez Edwarda Kuligowskiego:

1) Tre�æ uwagi: Wnosz¹cy uwagê informuje, ¿e jest w³a�ci-
cielem dzia³ki nr 8/35, ark. 24, obrêb Je¿yce, zabudowanej
gara¿em, i stwierdza, ¿e przewidziana w planie likwidacja
gara¿y i przeznaczenie tego terenu na cele handlowe
(pawilony handlowe) jest nieporozumieniem. Wnosz¹cy
uwagê stwierdza, ¿e w odleg³o�ci 300-400 m od wy¿ej
wymienionej dzia³ki przy ulicy Bukowskiej znajduje siê CH
KING CROSS, przy ulicy Bu³garskiej Market LIDL, a po
przeciwnej stronie ulicy Bukowskiej wybudowano nowy
pawilon handlowy, i zapytuje, jaki sens ma budowa dal-
szych pawilonów handlowych na tym terenie.

Rozstrzygniêcie: Uwaga nieuwzglêdniona.

Uzasadnienie: Przeznaczenie pod zabudowê us³ugow¹
terenu obejmuj¹cego dzia³kê nr 8/35 jest zgodne ze Studium
uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzenne-
go miasta Poznania oraz kontynuuje ustalenia Miejscowego
planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta
Poznania z 1994 r. Ponadto projekt planu ogranicza w przy-
sz³ym zagospodarowaniu terenów udzia³ handlu na rzecz
innych us³ug, np. hoteli. Plan nie decyduje o rozbiórce
gara¿u � istniej¹cy gara¿ mo¿e byæ u¿ytkowany zgodnie z art.
35 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym, który mówi, ¿e tereny, których
przeznaczenie plan miejscowy zmienia, mog¹ byæ wykorzy-

stywane w sposób dotychczasowy do czasu ich zagospoda-
rowania zgodnie z tym planem, chyba ¿e w planie ustalono
inny sposób ich tymczasowego zagospodarowania. Zgodnie
z art. 36 powy¿szej ustawy mo¿na natomiast ¿¹daæ odszko-
dowania, wykupienia lub zamiany nieruchomo�ci, je¿eli w
zwi¹zku z uchwaleniem planu korzystanie z nieruchomo�ci w
dotychczasowy sposób sta³o siê niemo¿liwe b¹d� istotnie
ograniczone.

2) Tre�æ uwagi: Wnosz¹cy uwagê stwierdza, ¿e na terenie
pomiêdzy ulicami Polsk¹ a Bukowsk¹ znajduje siê Fort VII
Muzeum Martyrologii i Mêczeñstwa oraz rodzinne ogródki
dzia³kowe i zapytuje, jaki sens ma budowa w terenie
pokrytym zieleni¹ parkingu na setki samochodów. Zda-
niem wnosz¹cego uwagê teren ten nale¿y przeznaczyæ
na tereny zielone, z pozostawieniem gara¿y.

Rozstrzygniêcie: Uwaga nieuwzglêdniona.

Uzasadnienie: Przeznaczenie omawianego obszaru pod
zabudowê us³ugow¹ jest zgodne ze Studium uwarunkowañ i
kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Pozna-
nia oraz kontynuuje ustalenia Miejscowego planu ogólnego
zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania z 1994 r.
Zaproponowany uk³ad przestrzenny ma na celu u³atwienie
dostêpu do Fortu VII � Muzeum Martyrologii Wielkopolan.
Istniej¹ce gara¿e mog¹ byæ u¿ytkowane zgodnie z art. 35
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym, który mówi, ¿e tereny, których przezna-
czenie plan miejscowy zmienia, mog¹ byæ wykorzystywane w
sposób dotychczasowy do czasu ich zagospodarowania zgod-
nie z tym planem, chyba ¿e w planie ustalono inny sposób ich
tymczasowego zagospodarowania. Zgodnie z art. 36 powy¿-
szej ustawy mo¿na natomiast ¿¹daæ odszkodowania, wykupie-
nia lub zamiany nieruchomo�ci, je¿eli w zwi¹zku z uchwale-
niem planu korzystanie z nieruchomo�ci w dotychczasowy
sposób sta³o siê niemo¿liwe b¹d� istotnie ograniczone.

§8. Uwagi wniesione przez Stanis³awa Sworka:

1) Tre�æ uwagi: Wnosz¹cy uwagê informuje, ¿e jest w posia-
daniu dzia³ki nr 8/29, ark. 24, obrêb Je¿yce, w u¿ytkowaniu
wieczystym do dnia 26 wrze�nia 2036 r., oraz stanowi¹ce-
go odrêbn¹ w³asno�æ gara¿u murowanego. Wnosz¹cy
uwagê stwierdza, ¿e przeznaczenie terenu w rejonie Fortu
VII na cele us³ugowo-handlowe i likwidacja istniej¹cych
gara¿y s¹ niecelowe ze wzglêdu na nasycenie w tym
rejonie istniej¹cych pawilonów us³ugowych tj. KING-CROSS
Marcelin, LIDL i wybudowany niedawno, a jeszcze nie
oddany do u¿ytku pawilon handlowy przy zbiegu ulic
Bu³garskiej i Bukowskiej.

Rozstrzygniêcie: Uwaga nieuwzglêdniona.

Uzasadnienie: Przeznaczenie omawianego obszaru pod
zabudowê us³ugow¹ jest zgodne ze Studium uwarunkowañ i
kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Pozna-
nia oraz kontynuuje ustalenia Miejscowego planu ogólnego
zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania z 1994 r.
Ponadto projekt planu ogranicza w przys z³ym zagospodaro-
waniu terenów udzia³ handlu na rzecz innych us³ug, np. hoteli.
Projektowana droga 1KD-D, przebiegaj¹ca przez czê�æ dzia³ki
nr 8/29, jest niezbêdna dla obs³ugi obszaru objêtego planem
bez obci¹¿ania skrzy¿owania ulic Bukowskiej i Polskiej.
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2) Tre�æ uwagi: Wnosz¹cy uwagê stwierdza, ¿e obszar w
rejonie objêtym planem nale¿y przeznaczyæ na tereny
zielone lub rekreacyjno-sportowe bez konieczno�ci likwi-
dacji istniej¹cych gara¿y.

Rozstrzygniêcie: Uwaga nieuwzglêdniona.

Uzasadnienie: Przeznaczenie omawianego obszaru pod
zabudowê us³ugow¹ jest zgodne ze Studium uwarunkowañ i
kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Pozna-
nia oraz kontynuuje ustalenia Miejscowego planu ogólnego
zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania z 1994 r.
Istniej¹ce gara¿e mog¹ byæ u¿ytkowane zgodnie z art. 35
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym, który mówi, ¿e tereny, których przezna-
czenie plan miejscowy zmienia, mog¹ byæ wykorzystywane w
sposób dotychczasowy do czasu ich zagospodarowania zgod-
nie z tym planem, chyba ¿e w planie ustalono inny sposób ich
tymczasowego zagospodarowania. Zgodnie z art. 36 powy¿-
szej ustawy mo¿na natomiast ¿¹daæ odszkodowania, wykupie-
nia lub zamiany nieruchomo�ci, je¿eli w zwi¹zku z uchwale-
niem planu korzystanie z nieruchomo�ci w dotychczasowy
sposób sta³o siê niemo¿liwe b¹d� istotnie ograniczone.

§9. Uwaga wniesiona przez Czes³awa P³onkê:

Tre�æ uwagi: Wnosz¹cy uwagê nie wyra¿a zgody na zmia-
nê przeznaczenia zabudowy stanowi¹cej jego w³asno�æ dzia³ki
nr 8/22, ark. 24, obrêb Je¿yce, zabudowanej gara¿em, na inne
cele ni¿ jest to obecnie, tym bardziej pod wielkopowierzchnio-
we obiekty handlowe � hipermarkety.

Rozstrzygniêcie: Uwaga nieuwzglêdniona.

Uzasadnienie: Dzia³ka nr 8/22 jest przeznaczona pod drogê
publiczn¹, niezbêdn¹ dla obs³ugi obszaru objêtego planem
bez obci¹¿ania skrzy¿owania ulic Bukowskiej i Polskiej, nato-
miast przeznaczenie obszaru objêtego planem pod zabudowê
us³ugow¹ jest zgodne ze Studium uwarunkowañ i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania oraz kon-
tynuuje ustalenia Miejscowego planu ogólnego zagospodaro-
wania przestrzennego miasta Poznania z 1994 r. Ponadto
projekt planu ogranicza w przysz³ym zagospodarowaniu tere-
nów udzia³ handlu na rzecz innych us³ug, np. hoteli.

§10. Uwaga wniesiona przez Ryszarda Zielaznego:

Tre�æ uwagi: Wnosz¹cy uwagê wyja�nia, ¿e gara¿e przy
ulicy Polskiej znajduj¹ siê daleko od drogi (ok. 200 m) i jego
zdaniem budowanie w takiej odleg³o�ci pawilonów handlo-
wych jest b³êdne i niecelowe, tym bardziej, ¿e w pobli¿u
znajduj¹ siê du¿e markety takie jak King Cross, Lidl i trzeci
market w budowie na skrzy¿owaniu ulic Polskiej i Bukowskiej.
Wnosz¹cy uwagê stwierdza ponadto, ¿e gara¿e, w tym jego
gara¿, s¹ odnotowane w ksiêgach wieczystych do roku 2036.

Rozstrzygniêcie: Uwaga nieuwzglêdniona.

Uzasadnienie: Przeznaczenie obszaru gara¿y pod zabudo-
wê us³ugow¹ jest zgodne ze Studium uwarunkowañ i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania oraz
kontynuuje ustalenia Miejscowego planu ogólnego zagospo-
darowania przestrzennego miasta Poznania z 1994 r. Ponadto
projekt planu ogranicza w przysz³ym zagospodarowaniu tere-
nów udzia³ handlu na rzecz innych us³ug, np. hoteli. Zaplano-
wane elementy komunikacji i infrastruktury, w tym projekto-

wany teren 1ZP/IT, s¹ niezbêdne dla obs³ugi obszaru objêtego
planem bez obci¹¿ania skrzy¿owania ulic Bukowskiej i Polskiej
oraz dla obs³ugi przyleg³ych ogrodów dzia³kowych.

§11. Uwaga wniesiona przez Bronis³awa Górskiego:

Tre�æ uwagi: Wnosz¹cy uwagê nie zgadza siê na likwidacjê
gara¿y, nie znaj¹c warunków, na jakich ona ma siê odbyæ i
kiedy.

Rozstrzygniêcie: Uwaga nieuwzglêdniona.

Uzasadnienie: Przeznaczenie obszaru gara¿y pod zabudo-
wê us³ugow¹ jest zgodne ze Studium uwarunkowañ i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania oraz
kontynuuje ustalenia Miejscowego planu ogólnego zagospo-
darowania przestrzennego miasta Poznania z 1994 r. Zaplano-
wane elementy komunikacji i infrastruktury, w tym projekto-
wana droga 1KD-D, s¹ niezbêdne dla obs³ugi obszaru objête-
go planem bez obci¹¿ania skrzy¿owania ulic Bukowskiej i
Polskiej.

§12. Uwaga wniesiona przez Jerzego �niewskiego:

Tre�æ uwagi: Wnosz¹cy uwagê nie zgadza siê na likwidacjê
gara¿y, nie znaj¹c warunków, na jakich ona ma siê odbyæ i kiedy.

Rozstrzygniêcie: Uwaga nieuwzglêdniona.

Uzasadnienie: Przeznaczenie obszaru gara¿y pod zabudo-
wê us³ugow¹ jest zgodne ze Studium uwarunkowañ i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania oraz
kontynuuje ustalenia Miejscowego planu ogólnego zagospo-
darowania przestrzennego miasta Poznania z 1994 r. Zaplano-
wane elementy komunikacji i infrastruktury, w tym projekto-
wana droga 1KD-D, s¹ niezbêdne dla obs³ugi obszaru objête-
go planem bez obci¹¿ania skrzy¿owania ulic Bukowskiej i
Polskiej.

§13. Uwaga wniesiona przez Tadeusza Stefka:

Tre�æ uwagi: Wnosz¹cy uwagê nie zgadza siê na likwidacjê
gara¿u, nie znaj¹c warunków, na jakich ona ma siê odbyæ i
kiedy.

Rozstrzygniêcie: Uwaga nieuwzglêdniona.

Uzasadnienie: Przeznaczenie obszaru gara¿y pod zabudo-
wê us³ugow¹ jest zgodne ze Studium uwarunkowañ i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania oraz
kontynuuje ustalenia Miejscowego planu ogólnego zagospo-
darowania przestrzennego miasta Poznania z 1994 r. Zaplano-
wane elementy komunikacji i infrastruktury, w tym projekto-
wany teren 1ZP/IT, s¹ niezbêdne dla obs³ugi obszaru objêtego
planem bez obci¹¿ania skrzy¿owania ulic Bukowskiej i Polskiej
oraz dla obs³ugi przyleg³ych ogrodów dzia³kowych.

§14. Uwaga wniesiona przez Halinê i Krystiana Kurasiñskich:

Tre�æ uwagi: Wnosz¹cy uwagê informuj¹, ¿e s¹ w³a�cicie-
lami dzia³ek nr 8/33 i 10/17, ark. 24, obrêb Je¿yce, zabudowa-
nych gara¿em, i nie wyra¿aj¹ zgody na zlikwidowanie gara¿y
i przeznaczenie tego terenu na cele handlowe.

Rozstrzygniêcie: Uwaga nieuwzglêdniona.

Uzasadnienie: Przeznaczenie pod zabudowê us³ugow¹
terenu obejmuj¹cego dzia³ki nr 8/33 i 10/17 jest zgodne ze
Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania prze-
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strzennego miasta Poznania oraz kontynuuje ustalenia Miej-
scowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego
miasta Poznania z 1994 r. Ponadto projekt planu ogranicza w
przysz³ym zagospodarowaniu terenów udzia³ handlu na rzecz
innych us³ug, np. hoteli. Istniej¹cy gara¿ mo¿e byæ u¿ytkowa-
ny zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, który mówi,
¿e tereny, których przeznaczenie plan miejscowy zmienia,
mog¹ byæ wykorzystywane w sposób dotychczasowy do
czasu ich zagospodarowania zgodnie z tym planem, chyba ¿e
w planie ustalono inny sposób ich tymczasowego zagospoda-
rowania. Zgodnie z art. 36 powy¿szej ustawy mo¿na natomiast
¿¹daæ odszkodowania, wykupienia lub zamiany nieruchomo-
�ci, je¿eli w zwi¹zku z uchwaleniem planu korzystanie z nie-
ruchomo�ci w dotychczasowy sposób sta³o siê niemo¿liwe
b¹d� istotnie ograniczone.

§15. Uwagi wniesione przez Zytê i Dionizego ¯ytko:

1) Tre�æ uwagi: Wnosz¹cy uwagê nie wyra¿aj¹ zgody na
zlikwidowanie gara¿y i przeznaczenie ich na cele handlo-
we, poniewa¿ s¹ u¿ytkownikami wieczystymi tego terenu
do 2036 roku.

Rozstrzygniêcie: Uwaga nieuwzglêdniona.

Uzasadnienie: Przeznaczenie obszaru gara¿y pod zabudo-
wê us³ugow¹ jest zgodne ze Studium uwarunkowañ i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania oraz
kontynuuje ustalenia Miejscowego planu ogólnego zagospo-
darowania przestrzennego miasta Poznania z 1994 r. Plan nie
decyduje o wyw³aszczeniu � mo¿na go dokonaæ na cel publicz-
ny na zasadach okre�lonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997
r. o gospodarce nieruchomo�ciami (tekst jednolity Dz.U. z
2004 r. Nr 261, poz. 2603 z pó�n. zm.). Istniej¹ce gara¿e mog¹
byæ u¿ytkowane zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 27 marca 2003
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, który
mówi, ¿e tereny, których przeznaczenie plan miejscowy zmie-
nia, mog¹ byæ wykorzystywane w sposób dotychczasowy do
czasu ich zagospodarowania zgodnie z tym planem, chyba
¿e w planie ustalono inny sposób ich tymczasowego zagospo-
darowania. Zgodnie z art. 36 powy¿szej ustawy mo¿na nato-
miast ¿¹daæ odszkodowania, wykupienia lub zamiany nieru-
chomo�ci, je¿eli w zwi¹zku z uchwaleniem planu korzystanie
z nieruchomo�ci w dotychczasowy sposób sta³o siê niemo¿-
liwe b¹d� istotnie ograniczone.

2) Tre�æ uwagi: Wnosz¹cy uwagê nie wyra¿aj¹ zgody na
zlikwidowanie gara¿y i przeznaczenie ich na cele handlo-
we, poniewa¿ brak jest w Poznaniu miejsc na wykorzysta-
nie ich pod zabudowê gara¿ow¹, a teren przy Forcie VII jest
dla mieszkañców okolicznych bloków potrzebny i w tym
miejscu nikomu nie przeszkadza.

Rozstrzygniêcie: Uwaga nieuwzglêdniona.

Uzasadnienie: Przeznaczenie obszaru gara¿y pod zabudo-
wê us³ugow¹ jest zgodne ze Studium uwarunkowañ i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania oraz
kontynuuje ustalenia Miejscowego planu ogólnego zagospo-
darowania przestrzennego miasta Poznania z 1994 r. Zapro-
ponowany uk³ad przestrzenny ma na celu u³atwienie dostêpu
do Fortu VII � Muzeum Martyrologii Wielkopolan. Istniej¹ce
gara¿e mog¹ byæ u¿ytkowane zgodnie z art. 35 ustawy z dnia

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym, który mówi, ¿e tereny, których przeznaczenie plan
miejscowy zmienia, mog¹ byæ wykorzystywane w sposób
dotychczasowy do czasu ich zagospodarowania zgodnie z tym
planem, chyba ¿e w planie ustalono inny sposób ich tymcza-
sowego zagospodarowania. Zgodnie z art. 36 powy¿szej usta-
wy mo¿na natomiast ¿¹daæ odszkodowania, wykupienia lub
zamiany nieruchomo�ci, je¿eli w zwi¹zku z uchwaleniem pla-
nu korzystanie z nieruchomo�ci w dotychczasowy sposób
sta³o siê niemo¿liwe b¹d� istotnie ograniczone.

3) Tre�æ uwagi: Wnosz¹cy uwagê nie wyra¿aj¹ zgody na
zlikwidowanie gara¿y i przeznaczenie ich na cele handlo-
we, poniewa¿ przy planowanych terenach handlowych
znajduj¹ siê od lat ogródki dzia³kowe, bêd¹ce dla miesz-
kañców Grunwaldu miejscem prawdziwej rekreacji i wypo-
czynku, szczególnie dla ludzi starszych, stanowi¹cych wiêk-
szo�æ u¿ytkowników.

Rozstrzygniêcie: Uwaga nieuwzglêdniona.

Uzasadnienie: Przeznaczenie obszaru gara¿y pod zabudo-
wê us³ugow¹ jest zgodne ze Studium uwarunkowañ i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania oraz
kontynuuje ustalenia Miejscowego planu ogólnego zagospo-
darowania przestrzennego miasta Poznania z 1994 r. Istniej¹ce
gara¿e mog¹ byæ u¿ytkowane zgodnie z art. 35 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym, który mówi, ¿e tereny, których przeznaczenie plan
miejscowy zmienia, mog¹ byæ wykorzystywane w sposób
dotychczasowy do czasu ich zagospodarowania zgodnie z tym
planem, chyba ¿e w planie ustalono inny sposób ich tymcza-
sowego zagospodarowania. Zgodnie z art. 36 powy¿szej usta-
wy mo¿na natomiast ¿¹daæ odszkodowania, wykupienia lub
zamiany nieruchomo�ci, je¿eli w zwi¹zku z uchwaleniem
planu korzystanie z nieruchomo�ci w dotychczasowy sposób
sta³o siê niemo¿liwe b¹d� istotnie ograniczone.

4) Tre�æ uwagi: Wnosz¹cy uwagê nie wyra¿aj¹ zgody na
zlikwidowanie gara¿y i przeznaczenie ich na cele handlo-
we, poniewa¿ obok powsta³y ogromne obiekty handlowe
dla masowego odbiorcy, np. wielkie centrum handlowe
KING CROSS, Lidl, centrum meblowe oraz nowy, nie
u¿ytkowany pawilon handlowy na skrzy¿owaniu ulic Bu-
kowskiej, Bu³garskiej i Polskiej � nie potrzeba ju¿ wiêcej w
okolicy nowych pawilonów handlowych.

Rozstrzygniêcie: Uwaga nieuwzglêdniona.

Uzasadnienie: Przeznaczenie obszaru gara¿y pod zabudo-
wê us³ugow¹ jest zgodne ze Studium uwarunkowañ i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania oraz
kontynuuje ustalenia Miejscowego planu ogólnego zagospo-
darowania przestrzennego miasta Poznania z 1994 r. Ponadto
projekt planu ogranicza w przysz³ym zagospodarowaniu tere-
nów udzia³ handlu na rzecz innych us³ug, np. hoteli. Istniej¹ce
gara¿e mog¹ byæ u¿ytkowane zgodnie z art. 35 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym, który mówi, ¿e tereny, których przeznaczenie plan
miejscowy zmienia, mog¹ byæ wykorzystywane w sposób
dotychczasowy do czasu ich zagospodarowania zgodnie z tym
planem, chyba ¿e w planie ustalono inny sposób ich tymcza-
sowego zagospodarowania. Zgodnie z art. 36 powy¿szej usta-
wy mo¿na natomiast ¿¹daæ odszkodowania, wykupienia lub
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zamiany nieruchomo�ci, je¿eli w zwi¹zku z uchwaleniem
planu korzystanie z nieruchomo�ci w dotychczasowy sposób
sta³o siê niemo¿liwe b¹d� istotnie ograniczone.

§16. Uwagi wniesione przez Zbigniewa Stra�ko:

1) Tre�æ uwagi: Wnosz¹cy uwagê informuje, ¿e posiada
prawo w³asno�ci dzia³ki nr 8/44, ark. 24, obrêb Je¿yce,
wchodz¹cej w obszar planu i stwierdza, ¿e �zabranie,
pozbawienie w³asno�ci lub wyw³aszczenie� jego dzia³ki i
sprzedanie jej innej osobie na cele handlowe bêdzie nie-
etyczne i niemoralne.

Rozstrzygniêcie: Uwaga nieuwzglêdniona.
Uzasadnienie: Przeznaczenie pod zabudowê us³ugow¹ tere-

nu obejmuj¹cego dzia³kê nr 8/44 jest zgodne ze Studium uwa-
runkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego mia-
sta Poznania oraz kontynuuje ustalenia Miejscowego planu
ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania
z 1994 r. Ponadto projekt planu ogranicza w przysz³ym zago-
spodarowaniu terenów udzia³ handlu na rzecz innych us³ug, np.
hoteli. Plan nie decyduje o wyw³aszczeniu � mo¿na go dokonaæ
na cel publiczny na zasadach okre�lonych w ustawie z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo�ciami (tekst jedno-
lity Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z pó�n. zm.).

2) Tre�æ uwagi: Wnosz¹cy uwagê stwierdza, ¿e planowany
przebieg drogi przez teren prywatnych dzia³ek jest nieprze-
my�lany, poniewa¿ mo¿na tak przeprowadziæ propono-
wan¹ drogê, aby pomin¹æ prywatne dzia³ki.

Rozstrzygniêcie: Uwaga nieuwzglêdniona.

Uzasadnienie: Planowane drogi s¹ niezbêdne dla obs³ugi
obszaru objêtego planem bez obci¹¿ania skrzy¿owania ulic
Bukowskiej i Polskiej oraz dla u³atwienia dostêpu do Fortu VII
� Muzeum Martyrologii Wielkopolan.

3) Tre�æ uwagi: Wnosz¹cy uwagê stwierdza, ¿e planowany
parking dla samochodów i teren na ryneczek z zaopatrze-
niem ogrodów dzia³kowych jest za ma³y, co �wiadczy o
tym, ¿e projektant nie sprawdzi³ potrzeb w tym zakresie w
dni takie, jak pi¹tek, sobota, niedziela.

Rozstrzygniêcie: Uwaga nieuwzglêdniona.
Uzasadnienie: Projektowany teren 1ZP/IT jest dwukrotnie

szerszy ni¿ obecne targowisko, dziêki czemu nie bêdzie kolizji
targowiska z dojazdem do ogrodów dzia³kowych i mo¿e byæ
ono krótsze. Zgodnie ze Studium uwarunkowañ i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania miejsca
parkingowe dla ogrodów dzia³kowych nale¿y zapewniæ w
granicach ogrodów � parking dopuszczony na terenie 1ZP/IT
ma funkcjê uzupe³niaj¹c¹.

4) Tre�æ uwagi: Wnosz¹cy uwagê stwierdza, ¿e usytuowanie
na obszarze planu kolejnych terenów handlowych jest
nieprzemy�lane, poniewa¿ po drugiej stronie ulicy Bukow-
skiej znajduje siê ju¿ zagospodarowany od ulicy Bu³gar-
skiej a¿ za King Cross obszar handlowy.

Rozstrzygniêcie: Uwaga nieuwzglêdniona.

Uzasadnienie: Przeznaczenie obszaru objêtego planem
pod zabudowê us³ugow¹ jest zgodne ze Studium uwarunko-
wañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
Poznania oraz kontynuuje ustalenia Miejscowego planu ogól-

nego zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania z
1994 r. Ponadto projekt planu ogranicza w przysz³ym zagospo-
darowaniu terenów udzia³ handlu na rzecz innych us³ug, np.
hoteli.

5) Tre�æ uwagi: Wnosz¹cy uwagê stwierdza, ¿e obecnie jego
dzia³ka nr 8/44, ark. 24, obrêb Je¿yce, zapisana w ksiêdze
wieczystej nr 126071, na której jest murowany gara¿,
znajduje siê na linii podej�cia samolotów na lotnisko �
planowane przed³u¿enie pasa startowego o 300 metrów w
kierunku miasta nie spowoduje zmiany w sposobie u¿yt-
kowania gara¿u, choæ samoloty bêd¹ przelatywa³y w tym
rejonie jeszcze ni¿ej, natomiast bêdzie to uniemo¿liwia³o
prowadzenie handlu w tym miejscu.

Rozstrzygniêcie: Uwaga nieuwzglêdniona.

Uzasadnienie: Przeznaczenie pod zabudowê us³ugow¹
terenu obejmuj¹cego dzia³kê nr 8/44 jest zgodne ze Studium
uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego
miasta Poznania oraz kontynuuje ustalenia Miejscowego pla-
nu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Po-
znania z 1994 r., a projekt planu zosta³ uzgodniony z Prezesem
Urzêdu Lotnictwa Cywilnego. Ponadto w przypadku dzia³alno-
�ci handlowej przepisy odrêbne nie okre�laj¹ dopuszczalnego
poziomu ha³asu w �rodowisku.

6) Tre�æ uwagi: Wnosz¹cy uwagê stwierdza, ¿e nieuwzglêd-
nienie uwag w stosunku do terenu gara¿y spowoduje, ¿e
nowy plan zagospodarowania bêdzie �bublem projekto-
wym�, a ponadto naruszy w³asno�æ 60 osób.

Rozstrzygniêcie: Uwaga nieuwzglêdniona.
Uzasadnienie: Przeznaczenie obszaru gara¿y pod zabudo-

wê us³ugow¹ jest zgodne ze Studium uwarunkowañ i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania oraz
kontynuuje ustalenia Miejscowego planu ogólnego zagospo-
darowania przestrzennego miasta Poznania z 1994 r. Plan nie
decyduje o wyw³aszczeniu � mo¿na go dokonaæ na cel publicz-
ny na zasadach okre�lonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997
r. o gospodarce nieruchomo�ciami (tekst jednolity Dz.U. z
2004 r. Nr 261, poz. 2603 z pó�n. zm.). Istniej¹ce gara¿e mog¹
byæ u¿ytkowane zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 27 marca 2003
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, który
mówi, ¿e tereny, których przeznaczenie plan miejscowy zmie-
nia, mog¹ byæ wykorzystywane w sposób dotychczasowy do
czasu ich zagospodarowania zgodnie z tym planem, chyba
¿e w planie ustalono inny sposób ich tymczasowego zagospo-
darowania. Zgodnie z art. 36 powy¿szej ustawy mo¿na nato-
miast ¿¹daæ odszkodowania, wykupienia lub zamiany nieru-
chomo�ci, je¿eli w zwi¹zku z uchwaleniem planu korzystanie
z nieruchomo�ci w dotychczasowy sposób sta³o siê niemo¿-
liwe b¹d� istotnie ograniczone.

§17. Uwaga wniesiona przez Waldemara Marciniaka:

Tre�æ uwagi: Wnosz¹cy uwagê prosi o nielikwidowanie
gara¿y przy Forcie VII na cel pawilonów handlowych i nie
wyra¿a zgody na likwidacjê swojego gara¿u.

Rozstrzygniêcie: Uwaga nieuwzglêdniona.

Uzasadnienie: Przeznaczenie obszaru gara¿y pod zabudo-
wê us³ugow¹ jest zgodne ze Studium uwarunkowañ i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania oraz
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kontynuuje ustalenia Miejscowego planu ogólnego zagospo-
darowania przestrzennego miasta Poznania z 1994 r. Ponadto
projekt planu ogranicza w przysz³ym zagospodarowaniu tere-
nów udzia³ handlu na rzecz innych us³ug, np. hoteli. Plan nie
decyduje o likwidacji gara¿y � istniej¹ce gara¿e mog¹ byæ
u¿ytkowane zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, który mówi,
¿e tereny, których przeznaczenie plan miejscowy zmienia,
mog¹ byæ wykorzystywane w sposób dotychczasowy do
czasu ich zagospodarowania zgodnie z tym planem, chyba ¿e
w planie ustalono inny sposób ich tymczasowego zagospoda-
rowania. Zgodnie z art. 36 powy¿szej ustawy mo¿na natomiast
¿¹daæ odszkodowania, wykupienia lub zamiany nieruchomo-
�ci, je¿eli w zwi¹zku z uchwaleniem planu korzystanie z nie-
ruchomo�ci w dotychczasowy sposób sta³o siê niemo¿liwe
b¹d� istotnie ograniczone.

§18. Uwaga wniesiona przez Józefa Ludwiczaka:

Tre�æ uwagi: Wnosz¹cy uwagê informuje, ¿e grunt przy
ulicach Bukowskiej i Polskiej, na którym wybudowany jest
murowany gara¿, zosta³ mu oddany w u¿ytkowanie wieczy-
ste do 24 wrze�nia 2036 r. Wnosz¹cy uwagê nie wyra¿a
zgody na likwidacjê gara¿u i przeznaczenie tego terenu na
cele handlowe.

Rozstrzygniêcie: Uwaga nieuwzglêdniona.

Uzasadnienie: Dzia³ka wnosz¹cego uwagê jest przeznaczo-
na pod teren zieleni i infrastruktury, niezbêdny dla obs³ugi
przyleg³ych ogrodów dzia³kowych, natomiast przeznaczenie
obszaru objêtego planem pod zabudowê us³ugow¹ jest zgod-
ne ze Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Poznania oraz kontynuuje ustalenia
Miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzen-
nego miasta Poznania z 1994 r. Ponadto projekt planu ogra-
nicza w przysz³ym zagospodarowaniu terenów udzia³ handlu
na rzecz innych us³ug, np. hoteli.

§19. Uwagi wniesione przez Lecha Rozp³ochowskiego:

1) Tre�æ uwagi: Wnosz¹cy uwagê nie zgadza siê na likwidacjê
bêd¹cego jego w³asno�ci¹ gara¿u na terenie przy Forcie VII
oraz wyw³aszczenie go z tego terenu i sprzedanie innemu
w³a�cicielowi � jest to nieetyczne i niemoralne.

Rozstrzygniêcie: Uwaga nieuwzglêdniona.

Uzasadnienie: Przeznaczenie obszaru gara¿y pod zabudo-
wê us³ugow¹ jest zgodne ze Studium uwarunkowañ i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania oraz
kontynuuje ustalenia Miejscowego planu ogólnego zagospo-
darowania przestrzennego miasta Poznania z 1994 r. Plan nie
decyduje o wyw³aszczeniu � mo¿na go dokonaæ na cel publicz-
ny na zasadach okre�lonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997
r. o gospodarce nieruchomo�ciami (tekst jednolity Dz.U. z
2004 r. Nr 261, poz. 2603 z pó�n. zm.). Istniej¹cy gara¿ mo¿e
byæ u¿ytkowany zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 27 marca 2003
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, który
mówi, ¿e tereny, których przeznaczenie plan miejscowy zmie-
nia, mog¹ byæ wykorzystywane w sposób dotychczasowy do
czasu ich zagospodarowania zgodnie z tym planem, chyba
¿e w planie ustalono inny sposób ich tymczasowego zagospo-
darowania. Zgodnie z art. 36 powy¿szej ustawy mo¿na nato-
miast ¿¹daæ odszkodowania, wykupienia lub zamiany nieru-

chomo�ci, je¿eli w zwi¹zku z uchwaleniem planu korzystanie
z nieruchomo�ci w dotychczasowy sposób sta³o siê niemo¿-
liwe b¹d� istotnie ograniczone.

2) Tre�æ uwagi: Wnosz¹cy uwagê stwierdza, ¿e proponowany
teren pod pawilony handlowe mo¿na przeprowadziæ w taki
sposób, ¿eby nie kolidowa³o to z istniej¹cymi ju¿ budynkami,
a jednocze�nie informuje, ¿e po drugiej stronie ulicy Bukow-
skiej znajduj¹ siê ju¿ istniej¹ce centra handlowe i zaprojek-
towanie w tym miejscu nowych jest nieprzemy�lane.

Rozstrzygniêcie: Uwaga nieuwzglêdniona.

Uzasadnienie: Przeznaczenie obszaru objêtego planem
pod zabudowê us³ugow¹ jest zgodne ze Studium uwarunko-
wañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
Poznania oraz kontynuuje ustalenia Miejscowego planu ogól-
nego zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania z
1994 r. Ponadto projekt planu ogranicza w przysz³ym zagospo-
darowaniu terenów udzia³ handlu na rzecz innych us³ug, np.
hoteli. Proponowana struktura przestrzenna ma na celu obs³u-
gê obszaru objêtego planem bez obci¹¿ania skrzy¿owania ulic
Bukowskiej i Polskiej oraz u³atwienie dostêpu do Fortu VII �
Muzeum Martyrologii Wielkopolan.

3) Tre�æ uwagi: Wnosz¹cy uwagê stwierdza, ¿e nieuwzglêd-
nienie uwag co do terenu gara¿y spowoduje naruszenie
w³asno�ci 60 w³a�cicieli.

Rozstrzygniêcie: Uwaga nieuwzglêdniona.

Uzasadnienie: Przeznaczenie obszaru gara¿y pod zabudo-
wê us³ugow¹ jest zgodne ze Studium uwarunkowañ i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania oraz
kontynuuje ustalenia Miejscowego planu ogólnego zagospo-
darowania przestrzennego miasta Poznania z 1994 r. Plan nie
decyduje o wyw³aszczeniu � mo¿na go dokonaæ na cel publicz-
ny na zasadach okre�lonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997
r. o gospodarce nieruchomo�ciami (tekst jednolity Dz.U. z
2004 r. Nr 261, poz. 2603 z pó�n. zm.). Istniej¹ce gara¿e mog¹
byæ u¿ytkowane zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 27 marca 2003
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, który
mówi, ¿e tereny, których przeznaczenie plan miejscowy zmie-
nia, mog¹ byæ wykorzystywane w sposób dotychczasowy do
czasu ich zagospodarowania zgodnie z tym planem, chyba
¿e w planie ustalono inny sposób ich tymczasowego zagospo-
darowania. Zgodnie z art. 36 powy¿szej ustawy mo¿na nato-
miast ¿¹daæ odszkodowania, wykupienia lub zamiany nieru-
chomo�ci, je¿eli w zwi¹zku z uchwaleniem planu korzystanie
z nieruchomo�ci w dotychczasowy sposób sta³o siê niemo¿-
liwe b¹d� istotnie ograniczone.

§20. Uwagi wniesione przez Lama Gold Spó³ka z ograni-
czon¹ odpowiedzialno�ci¹ sp. k.:

1) Tre�æ uwagi: Wnosz¹cy uwagê wnosi o dopuszczenie
lokalnego podwy¿szenia jako akcentu urbanistycznego na
dzia³ce nr 7/2, ark. 22, obrêb Je¿yce, przy ulicy Polskiej 15,
do wysoko�ci minimum 16 metrów i powierzchni analo-
gicznej jak w przypadku projektowanych akcentów urba-
nistycznych przewidzianych na terenach zabudowy us³u-
gowej oznaczonych w projekcie planu symbolami 1U, 2U
i 3U. W ocenie wnosz¹cego uwagê znakomicie wkompo-
nuje siê to w zakoñczenie zabudowy przy ulicy Polskiej od
strony pó³nocnej.
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Rozstrzygniêcie: Uwaga nieuwzglêdniona.

Uzasadnienie: Zgodnie ze Studium uwarunkowañ i kie-
runków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania
jest to teren zabudowy niskiej, a wskazane w planie akcenty
urbanistyczne podkre�laj¹ g³ówne elementy struktury prze-
strzennej � w tym pocz¹tek zabudowy widziany przez jad¹-
cych z kierunku lotniska i przysz³ej III ramy komunikacyjnej.
Ulica Polska bêdzie mieæ natomiast � po realizacji III ramy
komunikacyjnej � mniejsze znaczenie ni¿ powy¿szy kierunek,
a ponadto dzia³ka nr 7/2 s¹siaduje z planowanym parkiem
przed Fortem VII i znajduje siê najbli¿ej wej�cia do Muzeum
Martyrologii Wielkopolan � postulowane podwy¿szenie bu-
dynku stanowi³oby konkurencjê dla projektowanego w parku
akcentu (np. pomnika) pomiêdzy ulic¹ Polsk¹ a wej�ciem do
Muzeum.

2) Tre�æ uwagi: Wnosz¹cy uwagê wnosi o rozpatrzenie mo¿-
liwo�ci zwiêkszenia powierzchni wnioskowanego lokalne-
go podwy¿szenia na dzia³ce nr 7/2, ark. 22, obrêb Je¿yce,
jak i dopuszczonych w projekcie planu akcentów urbani-
stycznych, do powierzchni 300 m2 w obrysie murów ze-
wnêtrznych. W przekonaniu wnosz¹cego uwagê pozwoli
to na realizacjê zamierzeñ inwestycyjnych w obrêbie pro-
jektu budowy nowej siedziby firmy.

Rozstrzygniêcie: Uwaga nieuwzglêdniona.

Uzasadnienie: Zgodnie ze Studium uwarunkowañ i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania jest
to teren zabudowy niskiej i do tych wymagañ dostosowana
jest zasadnicza wysoko�æ zabudowy w projekcie planu. Wiêk-
sza wysoko�æ akcentów urbanistycznych dopuszczona jest w
celu podkre�lenia istotnych elementów kompozycji przestrzen-
nej i st¹d wynika ich ograniczona powierzchnia.

3) Tre�æ uwagi: Wnosz¹cy uwagê wnosi o rozwa¿enie mo¿-
liwo�ci dopuszczenia powierzchni zabudowy dzia³ki nr 7/
2, ark. 22, obrêb Je¿yce, nie wiêkszej ni¿ 39% powierzchni
dzia³ki, oraz informuje, ¿e aktualnie na podstawie decyzji
nr 76/2007 o warunkach zabudowy z dnia 23 stycznia 2007
r. dopuszczona zosta³a powierzchnia zabudowy dzia³ki nie
wiêksza ni¿ 39% jej powierzchni. Zdaniem wnosz¹cego
uwagê umo¿liwi to realizacjê planów inwestycyjnych, a
ponadto bêdzie kompatybilne z powierzchni¹ zabudowy
s¹siednich gruntów.

Rozstrzygniêcie: Uwaga nieuwzglêdniona.

Uzasadnienie: Zapisana w projekcie planu powierzchnia
zabudowy � równa dla wszystkich terenów zabudowy us³ugo-
wej � wynika z wymaganej przez Studium uwarunkowañ i
kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Pozna-
nia zabudowy w zieleni, zwi¹zanej z s¹siedztwem Fortu VII.
Niezale¿nie od powy¿szego projekt planu umo¿liwia wydzie-
lenie czê�ci dzia³ki nr 6/2 jako rekompensaty dla dzia³ki nr 7/
2 za dzia³kê nr 7/1 przejêt¹ pod rozbudowê ulicy Polskiej � po
po³¹czeniu dzia³ki nr 7/2 z wydzielon¹ czê�ci¹ dzia³ki nr 6/2 ich
³¹czna powierzchnia zabudowy w ustalonej planem wielkoúci
35% (tj. oko³o 1807 m²) bêdzie wiêksza ni¿ powierzchnia
zabudowy obecnej dzia³ki nr 7/2 w ustalonej ww. decyzj¹
wielko�ci 39% (tj. oko³o 1536 m²).

4) Tre�æ uwagi: Wnosz¹cy uwagê wnosi o rozpatrzenie mo¿-
liwo�ci przesuniêcia linii zabudowy na dzia³ce nr 7/2, ark.

22, obrêb Je¿yce, od strony pó³nocnej i ustalenie jej ana-
logicznie jak dla granicy dzia³ki przeciwleg³ej do ulicy
Polskiej � 10 m. W ocenie wnosz¹cego uwagê w ¿aden
sposób nie zak³óci to koncepcji urbanistycznej w przed-
miocie ustalenia terenów zieleni oznaczonych w projekcie
planu symbolem ZP, natomiast przyczyni siê do optyma-
lizacji wykorzystania gruntów stanowi¹cych w³asno�æ
Spó³ki w aspekcie tocz¹cego siê postêpowania dotycz¹ce-
go wydzielenia gruntów zamiennych z dzia³ki oznaczonej
geodezyjnie nr 6/2, ark. 22, obrêb Je¿yce, jako rekompen-
saty za grunt przejêty przez Miasto Poznañ pod poszerze-
nie ulicy Polskiej w Poznaniu.

Rozstrzygniêcie: Uwaga czê�ciowo uwzglêdniona.

Uzasadnienie: Uwaga uwzglêdniona czê�ciowo poprzez
przesuniêcie nieprzekraczalnej linii zabudowy na odleg³o�æ
1,50 m od granicy dzia³ki nr 7/2, co umo¿liwia swobodne
usytuowanie budynku przy wymaganej szeroko�ci elewacji
frontowej nie mniejszej ni¿ 30 m, a jednocze�nie pozwala na
zachowanie odleg³o�ci ponad 15 m od budynku do planowa-
nego parku przed Fortem VII oraz ponad 110 m od budynku
do wej�cia do Muzeum Martyrologii Wielkopolan.

§21. Uwaga wniesiona przez CONSTANS GRUPA Spó³ka
z o.o.:

Tre�æ uwagi: Wnosz¹cy uwagê, jako w³a�ciciel dwóch
dzia³ek nr 8/2 i 8/3, ark. 22, obrêb Je¿yce, stwierdza, ¿e na
za³¹cznikach graficznych planu wskazano miejsca akcentów
urbanistycznych i wnosi o usytuowanie takiego akcentu rów-
nie¿ na terenie oznaczonym 3U na dzia³ce nr 8/3.

Rozstrzygniêcie: Uwaga nieuwzglêdniona.

Uzasadnienie: Zgodnie ze Studium uwarunkowañ i kie-
runków zagospodarowania przestrzennego miasta Pozna-
nia jest to teren zabudowy niskiej, a ze wzglêdu na usytu-
owanie dzia³ki nr 8/3 nie ma podstaw do wprowadzenia w
tym miejscu lokalnego podwy¿szenia bêd¹cego akcentem
urbanistycznym � zabudowa dzia³ki bêdzie po³o¿ona w
ci¹gu zabudowy przy ulicy Polskiej i akcent tutaj by³by
przypadkowym punktem.

§22. Uwaga wniesiona przez Rafa³a Sochê:

1) Tre�æ uwagi: Wnosz¹cy uwagê nie wyra¿a zgody na likwi-
dacjê gara¿u na dzia³ce nr 8/25, ark. 24, obrêb Je¿yce, a
próbê pozbawienia swojej w³asno�ci poprzez wyw³aszcze-
nie i sprzedanie jej innej osobie na cele handlowe uwa¿a
za nieetyczne. Wnosz¹cy uwagê stwierdza, ¿e w podobny
sposób zosta³a zabrana ziemia jego rodzinie przez w³adze
komunistyczne.

Rozstrzygniêcie: Uwaga nieuwzglêdniona.

Uzasadnienie: Przeznaczenie obszaru gara¿y pod zabudo-
wê us³ugow¹ jest zgodne ze Studium uwarunkowañ i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania oraz
kontynuuje ustalenia planu ogólnego z 1994 r. Ponadto pro-
jekt planu ogranicza w przysz³ym zagospodarowaniu terenów
udzia³ handlu na rzecz innych us³ug, np. hoteli. Zaplanowana
na czê�ci dzia³ki nr 8/25 droga 1KD-D jest niezbêdna dla
obs³ugi obszaru objêtego planem bez obci¹¿ania skrzy¿owa-
nia ulic Bukowskiej i Polskiej.
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2) Tre�æ uwagi: Wnosz¹cy uwagê stwierdza, ¿e planowana
droga przez tereny dzia³ek prywatnych zosta³a poprowa-
dzona w sposób nie w pe³ni przemy�lany. Istnieje sposób
poprowadzenia jej, nie naruszaj¹c terenu gara¿y.

Rozstrzygniêcie: Uwaga nieuwzglêdniona.

Uzasadnienie: Planowane drogi s¹ niezbêdne dla obs³ugi
obszaru objêtego planem bez obci¹¿ania skrzy¿owania ulic
Bukowskiej i Polskiej oraz dla u³atwienia dostêpu do Fortu VII
� Muzeum Martyrologii Wielkopolan.

3) Tre�æ uwagi: Wnosz¹cy uwagê stwierdza, ¿e sytuowanie
w ww. miejscu kolejnych terenów handlowych jest b³êdem
z uwagi na znajduj¹cy siê po drugiej stronie ulicy Bukow-
skiej obszar handlowy.

Rozstrzygniêcie: Uwaga nieuwzglêdniona.
Uzasadnienie: Przeznaczenie obszaru objêtego planem

pod zabudowê us³ugow¹ jest zgodne ze Studium uwarunko-
wañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
Poznania oraz kontynuuje ustalenia Miejscowego planu ogól-
nego zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania z
1994 r. Ponadto projekt planu ogranicza w przysz³ym zagospo-
darowaniu terenów udzia³ handlu na rzecz innych us³ug, np.
hoteli.

4) Tre�æ uwagi: Wnosz¹cy uwagê stwierdza, ¿e sytuowanie
jakichkolwiek hal handlowych na podej�ciu do drogi star-
towej lotniska £awica bêdzie zak³óca³o w³a�ciw¹ pracê
urz¹dzeñ radiolokacyjnych (ILS, TACAN) lotniska.

Rozstrzygniêcie: Uwaga nieuwzglêdniona.

Uzasadnienie: Przeznaczenie obszaru objêtego planem
pod zabudowê us³ugow¹ jest zgodne ze Studium uwarunko-
wañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
Poznania oraz kontynuuje ustalenia Miejscowego planu ogól-
nego zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania z
1994 r., a projekt planu zosta³ uzgodniony z Prezesem Urzêdu
Lotnictwa Cywilnego.

§23. Uwaga wniesiona przez Juliusza Borowskiego:

1) Tre�æ uwagi: Wnosz¹cy uwagê informuje, ¿e jest u¿ytkow-
nikiem wieczystym � na okres 40 lat � dzia³ki nr 10/27, ark.
24, obrêb Je¿yce, na której wybudowa³ gara¿, oraz, ¿e wia-
domo mu, i¿ proponowany plan przewiduje zlikwidowanie
gara¿y przy ulicach Bukowskiej/Polskiej � maj¹ tam byæ
budowane sieci ogólnych sklepów i sklepików, których w
tej okolicy, wed³ug wnosz¹cego uwagê, nie brakuje (obec-
nie Real, Lidl i od pó³ roku wybudowany, gotowy i ocze-
kuj¹cy pawilon na towar i klienta, których w obecnym
czasie � wed³ug wnosz¹cego uwagê � jest mniej ni¿
sklepów). Wnosz¹cy uwagê stwierdza, ¿e zabranie i wy-
w³aszczenie go z zajmowanego terenu i swojego gara¿u
i sprzedanie go na pewno innej osobie bêdzie bardzo
krzywdz¹ce co do jego osoby.

Rozstrzygniêcie: Uwaga nieuwzglêdniona.

Uzasadnienie: Przeznaczenie pod zabudowê us³ugow¹
terenu obejmuj¹cego dzia³kê nr 10/27 jest zgodne ze Studium
uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego
miasta Poznania oraz kontynuuje ustalenia Miejscowego pla-
nu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Po-

znania z 1994 r. Ponadto projekt planu ogranicza w przysz³ym
zagospodarowaniu terenów udzia³ handlu na rzecz innych
us³ug, np. hoteli. Plan nie decyduje o wyw³aszczeniu � mo¿na
go dokonaæ na cel publiczny na zasadach okre�lonych w
ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo-
�ciami (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z pó�n.
zm.). Istniej¹cy gara¿ mo¿e byæ u¿ytkowany zgodnie z art. 35
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym, który mówi, ¿e tereny, których przezna-
czenie plan miejscowy zmienia, mog¹ byæ wykorzystywane w
sposób dotychczasowy do czasu ich zagospodarowania zgod-
nie z tym planem, chyba ¿e w planie ustalono inny sposób ich
tymczasowego zagospodarowania. Zgodnie z art. 36 powy¿-
szej ustawy mo¿na natomiast ¿¹daæ odszkodowania, wykupie-
nia lub zamiany nieruchomo�ci, je¿eli w zwi¹zku z uchwale-
niem planu korzystanie z nieruchomo�ci w dotychczasowy
sposób sta³o siê niemo¿liwe b¹d� istotnie ograniczone.

2) Tre�æ uwagi: Wnosz¹cy uwagê informuje, ¿e blok, w
którym zamieszkuje, od strony ulicy miejsc parkingowych
w ogóle nie posiada, jak i z przeciwnej strony równie¿, oraz
stwierdza, ¿e przez podjête decyzje sze�ædziesiêciu w³a�ci-
cieli zostanie pozbawionych gara¿y, jak i przybêdzie pro-
blemów z miejscami parkingowymi pod jego i innych
w³a�cicieli blokiem, w którym zamieszkuj¹. Wnosz¹cy
uwagê ma nadziejê, ¿e zostanie mu zaproponowane miej-
sce w dogodnej odleg³o�ci od miejsca zamieszkania.

Rozstrzygniêcie: Uwaga nieuwzglêdniona.

Uzasadnienie: Przeznaczenie obszaru gara¿y pod zabudo-
wê us³ugow¹ jest zgodne ze Studium uwarunkowañ i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania oraz
kontynuuje ustalenia Miejscowego planu ogólnego zagospo-
darowania przestrzennego miasta Poznania z 1994 r. Plan nie
decyduje o wyw³aszczeniu, jak równie¿ nie mo¿e wskazywaæ
nieruchomo�ci zamiennej � mo¿na tego dokonaæ na zasadach
okre�lonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomo�ciami (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz.
2603 z pó�n. zm.). Istniej¹ce gara¿e mog¹ byæ u¿ytkowane
zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, który mówi, ¿e tereny,
których przeznaczenie plan miejscowy zmienia, mog¹ byæ
wykorzystywane w sposób dotychczasowy do czasu ich zago-
spodarowania zgodnie z tym planem, chyba ¿e w planie
ustalono inny sposób ich tymczasowego zagospodarowania.
Zgodnie z art. 36 powy¿szej ustawy mo¿na natomiast ¿¹daæ
odszkodowania, wykupienia lub zamiany nieruchomo�ci, je¿e-
li w zwi¹zku z uchwaleniem planu korzystanie z nieruchomo-
�ci w dotychczasowy sposób sta³o siê niemo¿liwe b¹d� istot-
nie ograniczone.

3) Tre�æ uwagi: Wnosz¹cy uwagê kwestionuje wykorzystanie
terenu jako rekreacyjnego, stwierdzaj¹c, ¿e odleg³o�æ do
pasa startowego jest bardzo bliska, bardzo du¿ym utrud-
nieniem s¹ czêsto l¹duj¹ce, jak i startuj¹ce samoloty, a w
dodatku w przysz³o�ci ma zostaæ przed³u¿ony pas startowy
lotniska i to w stronê miasta.

Rozstrzygniêcie: Uwaga nieuwzglêdniona.

Uzasadnienie: Przeznaczenie obszaru gara¿y pod zabudo-
wê us³ugow¹ jest zgodne ze Studium uwarunkowañ i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania oraz
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kontynuuje ustalenia Miejscowego planu ogólnego zagospo-
darowania przestrzennego miasta Poznania z 1994 r., a projekt
planu zosta³ uzgodniony z Prezesem Urzêdu Lotnictwa Cywil-
nego. Ponadto projekt planu ogranicza lokalizacjê funkcji,
w przypadku których przepisy odrêbne okre�laj¹ dopuszczal-
ne poziomy ha³asu w �rodowisku.

4) Tre�æ uwagi: Wnosz¹cy uwagê prosi o zostawienie swoich
ma³ych dóbr osobistych oraz ma³ych dóbr osobistych
innych u¿ytkowników gara¿y na swoich miejscach.

Rozstrzygniêcie: Uwaga nieuwzglêdniona.

Uzasadnienie: Przeznaczenie obszaru gara¿y pod zabudo-
wê us³ugow¹ jest zgodne ze Studium uwarunkowañ i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania oraz
kontynuuje ustalenia Miejscowego planu ogólnego zagospo-
darowania przestrzennego miasta Poznania z 1994 r. Ponadto
projekt planu ogranicza w przysz³ym zagospodarowaniu tere-
nów udzia³ handlu na rzecz innych us³ug, np. hoteli. Plan nie
decyduje o wyw³aszczeniu � mo¿na go dokonaæ na cel publicz-
ny na zasadach okre�lonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997
r. o gospodarce nieruchomo�ciami (tekst jednolity Dz.U. z
2004 r. Nr 261, poz. 2603 z pó�n. zm.). Istniej¹ce gara¿e mog¹
byæ u¿ytkowane zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 27 marca 2003
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, który
mówi, ¿e tereny, których przeznaczenie plan miejscowy zmie-
nia, mog¹ byæ wykorzystywane w sposób dotychczasowy do
czasu ich zagospodarowania zgodnie z tym planem, chyba ¿e
w planie ustalono inny sposób ich tymczasowego zagospoda-
rowania. Zgodnie z art. 36 powy¿szej ustawy mo¿na natomiast
¿¹daæ odszkodowania, wykupienia lub zamiany nieruchomo-
�ci, je¿eli w zwi¹zku z uchwaleniem planu korzystanie z
nieruchomo�ci w dotychczasowy sposób sta³o siê niemo¿liwe
b¹d� istotnie ograniczone.

§24. Uwaga wniesiona przez Urszulê i Jaros³awa Czuba:

1) Tre�æ uwagi: Wnosz¹cy uwagê informuj¹, ¿e posiadaj¹
prawo w³asno�ci dzia³ki nr 8/38, ark. 24, obrêb Je¿yce,
wchodz¹cej w obszar planu, i stwierdzaj¹, ¿e zabranie,
�pozbawienie� w³asno�ci lub wyw³aszczenie ich dzia³ki i
sprzedanie jej innej osobie na cele handlowe bêdzie nie-
etyczne i moralnie niesprawiedliwe.

Rozstrzygniêcie: Uwaga nieuwzglêdniona.

Uzasadnienie: Przeznaczenie pod zabudowê us³ugow¹ tere-
nu obejmuj¹cego dzia³kê nr 8/38 jest zgodne ze Studium uwa-
runkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego mia-
sta Poznania oraz kontynuuje ustalenia Miejscowego planu
ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania
z 1994 r. Ponadto projekt planu ogranicza w przysz³ym zago-
spodarowaniu terenów udzia³ handlu na rzecz innych us³ug, np.
hoteli. Plan nie decyduje o wyw³aszczeniu � mo¿na go dokonaæ
na cel publiczny na zasadach okre�lonych w ustawie z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo�ciami (tekst jedno-
lity Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z pó�n. zm.).

2) Tre�æ uwagi: Wnosz¹cy uwagê stwierdzaj¹, ¿e planowany
przebieg drogi przez teren prywatnych dzia³ek jest nieprze-
my�lany, poniewa¿ mo¿na tak poprowadziæ proponowan¹
drogê, aby pomin¹æ prywatny teren.

Rozstrzygniêcie: Uwaga nieuwzglêdniona.
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Uzasadnienie: Planowane drogi s¹ niezbêdne dla obs³ugi
obszaru objêtego planem bez obci¹¿ania skrzy¿owania ulic
Bukowskiej i Polskiej oraz dla u³atwienia dostêpu do Fortu VII
� Muzeum Martyrologii Wielkopolan.

3) Tre�æ uwagi: Wnosz¹cy uwagê stwierdzaj¹, ¿e planowany
parking dla samochodów i teren na ryneczek z zaopatrze-
niem ogródków dzia³kowych jest za ma³y, co �wiadczy
o tym, ¿e projektant nie przemy�la³ i nie sprawdzi³ potrzeb
w tym zakresie w dni takie, jak pi¹tek, sobota czy niedziela.

Rozstrzygniêcie: Uwaga nieuwzglêdniona.

Uzasadnienie: Projektowany teren 1ZP/IT jest dwukrotnie
szerszy ni¿ obecne targowisko, dziêki czemu nie bêdzie kolizji
targowiska z dojazdem do ogrodów dzia³kowych i mo¿e byæ
ono krótsze. Zgodnie ze Studium uwarunkowañ i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania miejsca
parkingowe dla ogrodów dzia³kowych nale¿y zapewniæ w
granicach ogrodów � parking dopuszczony na terenie 1ZP/IT
ma funkcjê uzupe³niaj¹c¹.

4) Tre�æ uwagi: Wnosz¹cy uwagê stwierdzaj¹, ¿e usytuowa-
nie w tym miejscu kolejnych terenów handlowych jest
nieprzemy�lane, poniewa¿ po drugiej stronie ulicy Bukow-
skiej znajduje siê teren ju¿ w taki sposób zagospodarowa-
ny od ulicy Bu³garskiej a¿ po �King Cross Marcelin�.

Rozstrzygniêcie: Uwaga nieuwzglêdniona.

Uzasadnienie: Przeznaczenie obszaru objêtego planem
pod zabudowê us³ugow¹ jest zgodne ze Studium uwarunko-
wañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
Poznania oraz kontynuuje ustalenia Miejscowego planu ogól-
nego zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania z
1994 r. Ponadto projekt planu ogranicza w przysz³ym zagospo-
darowaniu terenów udzia³ handlu na rzecz innych us³ug, np.
hoteli.

5) Tre�æ uwagi: Wnosz¹cy uwagê stwierdzaj¹, ¿e obecnie ich
dzia³ka nr 8/38, ark. 24, obrêb Je¿yce, na której stoi
murowany gara¿, znajduje siê na linii schodzenia samolo-
tów na lotnisko £awica � planowane przed³u¿enie pasa
startowego o 300 m w kierunku miasta nie spowoduje
zmiany w sposobie u¿ytkowania gara¿u, choæ samoloty
bêd¹ nadal na tej drodze podej�cia, mo¿e nawet nieco
ni¿ej, natomiast bêdzie to z pewno�ci¹ uniemo¿liwia³o
prowadzenie handlu w tym miejscu.

Rozstrzygniêcie: Uwaga nieuwzglêdniona.

Uzasadnienie: Przeznaczenie pod zabudowê us³ugow¹
terenu obejmuj¹cego dzia³kê nr 8/38 jest zgodne ze Studium
uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego
miasta Poznania oraz kontynuuje ustalenia Miejscowego pla-
nu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Po-
znania z 1994 r., a projekt planu zosta³ uzgodniony z Prezesem
Urzêdu Lotnictwa Cywilnego. Ponadto w przypadku dzia³alno-
�ci handlowej przepisy odrêbne nie okre�laj¹ dopuszczalnego
poziomu ha³asu w �rodowisku.

6) Tre�æ uwagi: Wnosz¹cy uwagê stwierdzaj¹, ¿e nieuwzglêd-
nienie uwag w stosunku do terenu gara¿u spowoduje, ¿e
nowy plan zagospodarowania bêdzie kolejnym �bublem
projektowym�, a ponadto naruszy w³asno�æ sze�ædziesiê-
ciu osób.
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Rozstrzygniêcie: Uwaga nieuwzglêdniona.

Uzasadnienie: Przeznaczenie obszaru gara¿y pod zabudo-
wê us³ugow¹ jest zgodne ze Studium uwarunkowañ i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania oraz
kontynuuje ustalenia Miejscowego planu ogólnego zagospo-
darowania przestrzennego miasta Poznania z 1994 r. Plan nie
decyduje o wyw³aszczeniu � mo¿na go dokonaæ na cel publicz-
ny na zasadach okre�lonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997
r. o gospodarce nieruchomo�ciami (tekst jednolity Dz.U. z
2004 r. Nr 261, poz. 2603 z pó�n. zm.). Istniej¹ce gara¿e mog¹
byæ u¿ytkowane zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 27 marca 2003
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, który
mówi, ¿e tereny, których przeznaczenie plan miejscowy zmie-
nia, mog¹ byæ wykorzystywane w sposób dotychczasowy do
czasu ich zagospodarowania zgodnie z tym planem, chyba
¿e w planie ustalono inny sposób ich tymczasowego zagospo-
darowania. Zgodnie z art. 36 powy¿szej ustawy mo¿na nato-
miast ¿¹daæ odszkodowania, wykupienia lub zamiany nieru-
chomo�ci, je¿eli w zwi¹zku z uchwaleniem planu korzystanie
z nieruchomo�ci w dotychczasowy sposób sta³o siê niemo¿-
liwe b¹d� istotnie ograniczone.

§25. Uwaga wniesiona przez Zdzis³awa Barteckiego:

1) Tre�æ uwagi: Wnosz¹cy uwagê informuje, ¿e posiada gara¿
murowany z prawem w³asno�ci na dzia³ce nr 10/7, ark. 24,
obrêb Je¿yce, wchodz¹cej w obszar planu, i stwierdza, ¿e
teren ten w obecnym zagospodarowaniu wspó³gra z tras¹
podej�cia do l¹dowania samolotów na istniej¹cym w po-
bli¿u lotnisku �£awica�. Wnosz¹cy uwagê stwierdza, ¿e
zmiana zagospodarowania na cele hotelowe, biurowe,
handlowe spowoduje istotne zak³ócenia w pracy lotniska
i zwiêkszy niebezpieczeñstwo dla pasa¿erów l¹duj¹cych
samolotów i mieszkaj¹cych w tym obrêbie ludzi (biura,
us³ugi, hotele) � w obecnym zagospodarowaniu nawet
przed³u¿enie pasa startowego w kierunku miasta o 300 m
jest mo¿liwe, natomiast w zagospodarowaniu nowym nie.

Rozstrzygniêcie: Uwaga nieuwzglêdniona.

Uzasadnienie: Dzia³ka wnosz¹cego uwagê jest przeznaczo-
na pod teren zieleni i infrastruktury, niezbêdny dla obs³ugi
przyleg³ych ogrodów dzia³kowych, natomiast przeznaczenie
obszaru objêtego planem pod zabudowê us³ugow¹ jest zgod-
ne ze Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Poznania oraz kontynuuje ustalenia
Miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzen-
nego miasta Poznania z 1994 r., a projekt planu zosta³ uzgod-
niony z Prezesem Urzêdu Lotnictwa Cywilnego.

2) Tre�æ uwagi: Wnosz¹cy uwagê stwierdza, ¿e próba zlikwi-
dowania istniej¹cego sezonowego ryneczku przy ulicy
Bukowskiej, zaopatruj¹cego w sadzonki istniej¹ce ogrody
dzia³kowe, ogrody domów Je¿yc i zachodniej strony Grun-
waldu oraz Edwardowa, £awicy, Sieros³awia jest nie na
miejscu i handlowo z³e.

Rozstrzygniêcie: Uwaga nieuwzglêdniona.

Uzasadnienie: Przeznaczenie obszaru obecnego targowi-
ska pod zabudowê us³ugow¹ jest zgodne ze Studium uwarun-
kowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
Poznania oraz kontynuuje ustalenia Miejscowego planu ogól-
nego zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania z

1994 r. Przeznaczenie to nie wyklucza dzia³alno�ci handlowej,
natomiast projekt planu wyznacza nowy teren pod targowisko
� usytuowany przy bramie ogrodów dzia³kowych i dwukrotnie
szerszy ni¿ obecne, dziêki czemu nie bêdzie kolizji targowiska
z dojazdem do ogrodów.

3) Tre�æ uwagi: Wnosz¹cy uwagê stwierdza, ¿e planowany
przebieg drogi od ulicy Bukowskiej przez teren obecnych
dzia³ek jest zupe³nie nieprzemy�lany.

Rozstrzygniêcie: Uwaga nieuwzglêdniona.

Uzasadnienie: Planowane drogi s¹ niezbêdne dla obs³ugi
obszaru objêtego planem bez obci¹¿ania skrzy¿owania ulic
Bukowskiej i Polskiej oraz dla u³atwienia dostêpu do Fortu VII
� Muzeum Martyrologii Wielkopolan.

4) Tre�æ uwagi: Wnosz¹cy uwagê stwierdza, ¿e usytuowanie
w g³êbi ma³ego parkingu samochodowego dla obs³ugi
ogrodów by³ych wojskowych i Ubezpieczeniowca jest nie-
przemy�lane. Wnosz¹cy uwagê stwierdza, ¿e parking jest
za ma³y, a przy okazji inwestycja zniszczy sporo drzewo-
stanu istniej¹cego z po³udniowo-zachodniej strony Fortu
VII � planuj¹c to, nie sprawdzono faktycznych potrzeb.

Rozstrzygniêcie: Uwaga nieuwzglêdniona.

Uzasadnienie: Zgodnie ze Studium uwarunkowañ i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania miej-
sca parkingowe dla ogrodów dzia³kowych nale¿y zapewniæ w
granicach ogrodów � parking dopuszczony na terenie 1ZP/IT
ma funkcjê uzupe³niaj¹c¹. Ponadto teren ten jest oddalony o
oko³o 110 m od granic terenu Fortu VII, na którym znajduje
siê stary drzewostan.

5) Tre�æ uwagi: Wnosz¹cy uwagê prosi o uwzglêdnienie
swoich uwag, aby nie pope³niæ projektowych pomy³ek
naruszaj¹cych 70 dzia³ek w³a�cicieli gara¿y na boku by³ej
strzelnicy wojskowej, niszcz¹cych szereg ogrodów dzia³ko-
wych i zgrabny, porêczny ryneczek sezonowy.

Rozstrzygniêcie: Uwaga nieuwzglêdniona.

Uzasadnienie: Przeznaczenie obszaru objêtego planem
pod zabudowê us³ugow¹ jest zgodne ze Studium uwarunko-
wañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
Poznania oraz kontynuuje ustalenia Miejscowego planu ogól-
nego zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania z
1994 r., a ponadto projekt planu wyznacza nowy teren pod
targowisko. Plan nie decyduje o wyw³aszczeniu � mo¿na go
dokonaæ na cel publiczny na zasadach okre�lonych w ustawie
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo�ciami
(tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z pó�n. zm.).
Istniej¹ce gara¿e mog¹ byæ u¿ytkowane zgodnie z art. 35
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym, który mówi, ¿e tereny, których przezna-
czenie plan miejscowy zmienia, mog¹ byæ wykorzystywane w
sposób dotychczasowy do czasu ich zagospodarowania zgod-
nie z tym planem, chyba ¿e w planie ustalono inny sposób ich
tymczasowego zagospodarowania. Zgodnie z art. 36 powy¿-
szej ustawy mo¿na natomiast ¿¹daæ odszkodowania, wykupie-
nia lub zamiany nieruchomo�ci, je¿eli w zwi¹zku z uchwale-
niem planu korzystanie z nieruchomo�ci w dotychczasowy
sposób sta³o siê niemo¿liwe b¹d� istotnie ograniczone.

§26. Uwaga wniesiona przez Artura Majchrzaka:

Poz. 125
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Tre�æ uwagi: Wnosz¹cy uwagê, jako u¿ytkownik wieczysty
dzia³ki nr 8/40, ark. 24, obrêb Je¿yce, wyra¿a sprzeciw wobec
ustaleñ przyjêtych w projekcie planu. Wnosz¹cy uwagê jest
przeciwny likwidacji istniej¹cych na tym terenie gara¿y i
nieujêciu w planie choæby utworzenia w ich miejscu parkingu
podziemnego oraz uwa¿a, i¿ wobec g³odu miejsc postojowych
na obszarze Osiedla Popie³uszki likwidacja tych¿e gara¿y
przyczyni siê do dalszego pogorszenia sytuacji zmotoryzowa-
nych mieszkañców tego rejonu. Wnosz¹cy uwagê zdaje sobie
sprawê z faktu, ¿e widok tych budowli jest ma³o estetyczny i
nie neguje potrzeby lokalizacji w tym rejonie np. obiektów
sportu i rekreacji (jednostek handlowych jest wystarczaj¹ca
ilo�æ � przyk³ad nieuruchomionego od roku sklepu sieci Plus),
uwa¿a jednak, i¿ kszta³tuj¹c przestrzeñ publiczn¹, nie powinno
zapominaæ siê o zaspokajaniu innych potrzeb mieszkañców.

Rozstrzygniêcie: Uwaga nieuwzglêdniona.

Uzasadnienie: Przeznaczenie obszaru gara¿y, w tym dzia³ki
nr 8/40, pod zabudowê us³ugow¹ jest zgodne ze Studium
uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego
miasta Poznania oraz kontynuuje ustalenia Miejscowego pla-
nu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Po-
znania z 1994 r. Ponadto projekt planu ogranicza w przysz³ym
zagospodarowaniu terenów udzia³ handlu na rzecz innych
us³ug, np. hoteli lub rekreacji. Plan nie decyduje o likwidacji
gara¿y i wyw³aszczeniu � mo¿na go dokonaæ na cel publiczny
na zasadach okre�lonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997
r. o gospodarce nieruchomo�ciami (tekst jednolity Dz.U. z
2004 r. Nr 261, poz. 2603 z pó�n. zm.). Istniej¹ce gara¿e mog¹
byæ u¿ytkowane zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 27 marca 2003
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, który
mówi, ¿e tereny, których przeznaczenie plan miejscowy zmie-
nia, mog¹ byæ wykorzystywane w sposób dotychczasowy do
czasu ich zagospodarowania zgodnie z tym planem, chyba ¿e
w planie ustalono inny sposób ich tymczasowego zagospoda-
rowania. Zgodnie z art. 36 powy¿szej ustawy mo¿na natomiast
¿¹daæ odszkodowania, wykupienia lub zamiany nieruchomo-
�ci, je¿eli w zwi¹zku z uchwaleniem planu korzystanie z nie-
ruchomo�ci w dotychczasowy sposób sta³o siê niemo¿liwe
b¹d� istotnie ograniczone.

§27. Uwaga wniesiona przez Romana My�liwca:

Tre�æ uwagi: Wnosz¹cy uwagê informuje, ¿e dzia³kê nr 10/
24, ark. 24, obrêb Je¿yce, w 1996 roku oddano mu w u¿ytko-
wanie wieczyste oraz przeniesiono w³asno�æ wybudowanego
na niej gara¿u, a plan przewiduje likwidacjê gara¿y i przezna-
czenie tego terenu na cele handlowe. Wnosz¹cy uwagê stwier-
dza, ¿e na terenie pomiêdzy ulic¹ Polsk¹ a Bukowsk¹ znajduje
siê Fort VII Muzeum Martyrologii i Mêczeñstwa oraz rodzinne
ogródki dzia³kowe, a w obrêbie 300-400 m znajduj¹ siê ju¿ trzy
pawilony handlowe. Wnosz¹cy uwagê nie wyra¿a zgody na
zlikwidowanie gara¿u.

Rozstrzygniêcie: Uwaga nieuwzglêdniona.

Uzasadnienie: Przeznaczenie pod zabudowê us³ugow¹
terenu obejmuj¹cego dzia³kê nr 10/24 jest zgodne ze Studium
uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego
miasta Poznania oraz kontynuuje ustalenia Miejscowego pla-
nu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Po-
znania z 1994 r. Ponadto projekt planu ogranicza w przysz³ym
zagospodarowaniu terenów udzia³ handlu na rzecz innych
us³ug, np. hoteli. Plan nie decyduje o likwidacji gara¿y �
istniej¹cy gara¿ mo¿e byæ u¿ytkowany zgodnie z art. 35
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym, który mówi, ¿e tereny, których przezna-
czenie plan miejscowy zmienia, mog¹ byæ wykorzystywane w
sposób dotychczasowy do czasu ich zagospodarowania zgod-
nie z tym planem, chyba ¿e w planie ustalono inny sposób ich
tymczasowego zagospodarowania. Zgodnie z art. 36 powy¿-
szej ustawy mo¿na natomiast ¿¹daæ odszkodowania, wykupie-
nia lub zamiany nieruchomo�ci, je¿eli w zwi¹zku z uchwale-
niem planu korzystanie z nieruchomo�ci w dotychczasowy
sposób sta³o siê niemo¿liwe b¹d� istotnie ograniczone.

§28. Uwaga wniesiona przez Romana B³aszaka:

Tre�æ uwagi: Wnosz¹cy uwagê informuje, ¿e zapropono-
wany w planie podzia³ na trzy rodzaje zagospodarowania 1U,
2U, 3U i ZP/I oraz proponowane drogi komunikacyjne KD-D
dzieli jego dzia³kê nr 8/47, ark. 24, obrêb Je¿yce, na cztery
czê�ci, a zaproponowane drogi komunikacyjne zabieraj¹ 30%
jej terenu i wobec powy¿szego nie wyra¿a zgody na taki
podzia³. Rozwi¹zaniem mo¿liwym do zaakceptowania przez
wnosz¹cego uwagê jest zrekompensowanie zabieranego przez
drogi terenu tak¹ sam¹ powierzchni¹ z dzia³ek po³o¿onych od
strony ulicy Bukowskiej � miêdzy innymi dzia³ek nr 10/1, 13,
14/2 i zapewnienie obs³ugi komunikacyjnej dla dzia³ki wnosz¹-
cego uwagê nie tylko od strony ulicy Bukowskiej, lecz tak¿e
z ulicy Polskiej, lub pozostawienie dzia³ki wnosz¹cego uwagê
w ca³o�ci z zachowaniem obs³ugi komunikacyjnej od strony
ulicy Bukowskiej i ulicy Polskiej.

Rozstrzygniêcie: Uwaga nieuwzglêdniona.

Uzasadnienie: Zaproponowana struktura przestrzenna, w
tym drogi publiczne, ma na celu obs³ugê obszaru objêtego
planem bez obci¹¿ania skrzy¿owania ulic Bukowskiej i Polskiej
oraz u³atwienie dostêpu do Fortu VII � Muzeum Martyrologii
Wielkopolan. Nowe drogi m.in. u³atwi¹ wyjazd z nieruchomo-
�ci wnosz¹cego uwagê oraz stworz¹ dojazd do niej od strony
przysz³ej III ramy komunikacyjnej. Plan nie mo¿e natomiast
przes¹dziæ o sposobie realizacji roszczeñ, np. poprzez zamianê
gruntów � reguluje to ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomo�ciami (tekst jednolity Dz.U. z 2004
r. Nr 261, poz. 2603 z pó�n. zm.). Dzia³ka nr 8/47 jest obecnie
obs³ugiwana tylko od strony ulicy Bukowskiej � nie ma zjazdu
z ulicy Polskiej ze wzglêdu na klasê tej ulicy i bezpo�rednie
s¹siedztwo skrzy¿owania, a projekt planu zapewnia lepszy
dojazd przez nowe drogi; ponadto sama ulica Polska jest poza
granicami planu.

Poz. 125
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Za³¹cznik Nr 3
do uchwa³y Nr XLVI/592/V/2008

Rady Miasta Poznania
z dnia 9 grudnia 2008 r.

ROZSTRZYGNIÊCIE RADY MIASTA POZNANIA O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W MIEJSCOWYM PLANIE
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA TERENÓW PRZY FORCIE VII W POZNANIU INWESTYCJI

Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALE¯¥ DO ZADAÑ W£ASNYCH GMINY,
ORAZ O ZASADACH ICH FINANSOWANIA

Poz. 125, 126

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 zwi¹zanymi 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, gazowej i cieplnej, zgodnie z miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego oraz na pod-
stawie przepisów odrêbnych. Zadania w zakresie gospo-
darki odpadami realizowane bêd¹ zgodnie z miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z pla-
nem gospodarki odpadami oraz na podstawie przepisów
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. Zgodnie z zasadami finansowania inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej okre�lonych w planie, finansowanie
inwestycji bêdzie siê odbywaæ poprzez:

1) wydatki z bud¿etu miasta;

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

a) dotacji unijnych,

b) dotacji samorz¹du województwa,

c) dotacji i po¿yczek z funduszy celowych,

d) kredytów i po¿yczek bankowych,

e) innych �rodków zewnêtrznych;

3) udzia³ inwestorów w finansowaniu w ramach porozumieñ
o charakterze cywilno � prawnym lub w formie partner-
stwa publiczno � prywatnego � �PPP�, a tak¿e w³a�cicieli
nieruchomo�ci.
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UCHWA£A Nr XLVI/593/V/2008 RADY MIASTA POZNANIA

z dnia 9 grudnia 2008 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego �Darniowa� w Poznaniu

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.


