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UCHWAŁY KOLEGIUM REG IONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ 

4855 – nr 16/1392/2011 z dnia 17 sierpnia 2011 r. Kolegium Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Poznaniu orzekające nieważnoċć postanowieĉ 
uchwały Nr X/53/2011 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 22 lipca 2011 
r.  w sprawie zmiany okreċlenia wzorów deklaracji i informacji dla celów 
podatku  od nieruchomoċci, leċnego oraz rolnego 29398 

4856 – nr 16/1401/2011 z dnia 17 sierpnia 2011 r. Kolegium Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Poznaniu orzekająca nieważnoċć postanowieĉ § 1 pkt 
4, § 8, § 10 uchwały Nr XI/147/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia  29 
czerwca 2011 roku w sprawie okreċlenia warunków i trybu finansowania 
rozwoju sportu przez Miasto Kalisz 29400 

4857 – nr 16/1421/2011 z dnia 17 sierpnia 2011 r. Kolegium Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Poznaniu orzekająca nieważnoċć uchwały Nr IX/52/11 
Rady Gminy Kamieniec z dnia 27 lipca 2011 roku w sprawie okreċlenia 
trybu postćpowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Kamieniec 
spółkom wodnym, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonania za-
dania. 29401 

INFORMACJA PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI  

4858 – z dnia 21 października 2011 r. Prezesa Urzćdu Regulacji Energetyki o 
decyzji nr WCC/731-ZTO-G/2904/W/OPO/2011/AS 29403 
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UCHWAŁA NR XVII/189/VI/2011 RADY MIASTA POZNANIA 

 z dnia 30 sierpnia 2011 r. 

 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Ławica 3” w Poznaniu.  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, 
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 
i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, 
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 
1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, 
z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. 
Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, 
z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 
r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, 
poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, 
poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 
679 i Nr 134, poz. 777) oraz art. 20 ust. 1 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 
717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 
r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, 
poz. 319 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 
880, z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 
201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413, z 2010 r. Nr 24, 
poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, 
poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996 i Nr 155, 
poz. 1043 oraz z 2011 r. Nr 32, poz. 159 i Nr 153, poz. 
901), uchwala sić, co nastćpuje:  

§ 1. 1.  Po stwierdzeniu zgodnoċci przyjćtych rozwią-
zaĉ z ustaleniami "Studium uwarunkowaĉ i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego miasta Po-
znania" - uchwała Nr XXXI/299/V/2008 Rady Miasta 
Poznania z dnia 18 stycznia 2008 roku, uchwala sić 
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
„Ławica 3” w Poznaniu, zwany dalej „planem”.   

2.  Integralne czćċci uchwały stanowią:   
1)  załącznik Nr 1 - rysunek planu zatytułowany: 

Miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego „Ławica 3” w Poznaniu w skali 
1:1000;   

2)  załącznik Nr 2 - rozstrzygnićcie Rady Miasta 
Poznania o sposobie rozpatrzenia uwag do 
projektu planu;   

3)  załącznik Nr 3 - rozstrzygnićcie Rady Miasta 
Poznania o sposobie realizacji inwestycji 
z zakresu infrastruktury technicznej, które na-
leżą do zadaĉ własnych gminy, oraz zasadach 
ich finansowania.   

3.  Granice obszaru objćtego miejscowym pla-
nem zagospodarowania przestrzennego przedsta-
wiono na rysunku planu.   
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§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:    
1)  akcencie architektonicznym - należy przez to 

rozumieć fragment elewacji budynku, zaak-
centowany poprzez odmienny materiał, kolor, 
dekoracjć, detal czy ċrodek architektoniczny, 
taki jak: wykusz, zegar lub wieżyczka 
o wysokoċci do 1,5 m;   

2)  dachu stromym - należy przez to rozumieć 
dach o kącie nachylenia wićkszym niż 22 
stopnie, co najmniej dwuspadowy, z syme-
trycznym kątem spadku połaci dachowych, 
lub dach mansardowy;   

3)  jezdni serwisowej - należy przez to rozumieć 
jezdnić lokalizowaną w pasie drogowym, 
prowadzącą ruch dojazdowy do jezdni głów-
nych i terenów przyległych;   

4)  ogrodzeniu ażurowym - należy przez to ro-
zumieć ogrodzenie, w którym czćċć ażurowa 
stanowi nie mniej niż 60% całego ogrodzenia;   

5)  pieszo-jezdni - należy przez to rozumieć pas 
terenu przeznaczony dla ruchu pieszych 
i pojazdów na zasadach obowiązujących 
w strefie zamieszkania;   

6)  powierzchni zabudowy - należy przez to ro-
zumieć powierzchnić terenu zajćtego przez 
wszystkie budynki na działce, wyznaczoną 
przez rzuty pionowe zewnćtrznych krawćdzi 
tych budynków na powierzchnić terenu;   

7)  systemie informacji miejskiej - należy przez 
to rozumieć system tablic informacyjnych, 
opisujących i ułatwiających orientacjć w mie-
ċcie, w tym tablice z nazwami ulic, tablice 
z numerami posesji, tablice informujące 
o budynkach użytecznoċci publicznej;   

8)  szyldzie - należy przez to rozumieć oznacze-
nia siedzib lub miejsc wykonywania działal-
noċci gospodarczej przez przedsićbiorców;   

9)  urządzeniu reklamowym - należy przez to ro-
zumieć wszelkie urządzenia bćdące noċnikiem 
informacji, promocji lub oferowania towarów 
czy usług, wraz z elementami konstrukcyjny-
mi i zamocowaniami.   

 
§ 3. 1. Dla terenów 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 
6MN, 7MN, 8MN, 9MN, 10MN i 11MN, dla których 
obowiązują ustalenia niniejszego paragrafu, ustala 
sić przeznaczenie pod zabudowć mieszkaniową jed-
norodzinną.   

2.  W zakresie zasad ochrony i kształtowania ła-
du przestrzennego:   

1)  ustala sić zakaz lokalizacji:   
a)  urządzeĉ reklamowych i wolno stojących 

szyldów,   
b)  na budynkach - szyldów, które mogłyby 

przesłaniać detale wystroju architektoniczne-
go, takie jak: obramowania portali i okien, ba-
lustrady, gzymsy i zwieĉczenia, połacie da-
chowe,   

c)  napowietrznych sieci infrastruktury technicz-
nej,   

d)  stacji transformatorowych,   

e)  ogrodzeĉ z betonowych elementów prefa-
brykowanych,   

f)  ogrodzeĉ innych niż ażurowe i wyższych niż 
1,5 m,   

g)  tymczasowych obiektów budowlanych,   
h)  budynków gospodarczych,   
i)  wolno stojących garaży na terenach zabudo-

wy szeregowej;   
2)  dopuszcza sić lokalizacjć:   
a)  szyldów o łącznej powierzchni nie wićkszej 

niż 0,5 m2 ,   
b)  sieci infrastruktury technicznej, z zastrzeże-

niem pkt 1 lit. c-d,   
c)  elementów systemu informacji miejskiej,   
d)  dojċć i dojazdów,   
e)  obiektów małej architektury.   

3.  W zakresie zasad ochrony ċrodowiska, przy-
rody i krajobrazu kulturowego ustala sić:   

1)  zagospodarowanie zielenią wszystkich wol-
nych od utwardzenia fragmentów terenów, 
z uwzglćdnieniem przepisów odrćbnych;   

2)  segregacjć, gromadzenie i zagospodarowa-
nie odpadów, zgodnie z przepisami odrćb-
nymi;   

3)  uzyskanie standardów akustycznych w ċro-
dowisku jak dla terenów zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej, zgodnie z przepisami 
odrćbnymi;   

4)  zapewnienie właċciwego klimatu akustycz-
nego w pomieszczeniach wymagających 
ochrony akustycznej, poprzez stosowanie za-
sad akustyki budowlanej, zgodnie z przepi-
sami odrćbnymi;   

5)  dopuszczenie stosowania indywidualnych 
systemów grzewczych, przystosowanych do 
spalania paliw płynnych, gazowych, z bioma-
sy lub odnawialnych, zgodnie z przepisami 
odrćbnymi;   

6)  zachowanie jakoċci gleby i ziemi na poziomie 
wymaganych standardów, zgodnie z przepi-
sami odrćbnymi;   

7)  wykorzystanie nadmiaru mas ziemnych, po-
zyskanych podczas prac budowlanych w ob-
rćbie terenu, lub usuwanie ich, zgodnie 
z przepisami odrćbnymi;   

8)  zakaz lokalizacji przydomowych oczyszczalni 
ċcieków i bezodpływowych zbiorników do 
gromadzenia ċcieków.   

4. W zakresie parametrów i wskaźników kształ-
towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu 
ustala sić:   

1)  na terenach 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 
6MN, 7MN i 8MN utrzymanie zabudowy 
w formie szeregowej;   

2)  na terenach 9MN, 10MN, 11MN dopuszcze-
nie lokalizacji zabudowy jako wolno stojącej, 
bliźniaczej lub szeregowej;   

3)  zakaz lokalizacji na działce wićcej niż jednego 
budynku mieszkalnego;   

4)  lokalizacjć zabudowy zgodnie z liniami zabu-
dowy wyznaczonymi na rysunku planu, 
z uwzglćdnieniem ust. 5 pkt 2, z dopuszcze-
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niem wysunićcia przed linić czćċci budynku, 
takich jak: wykusze, balkony, tarasy, schody, 
o nie wićcej niż 1,5 m;   

5)  lokalizacjć garażu jako wbudowanego w bry-
łć budynku mieszkalnego lub jako dobudo-
wanego do budynku mieszkalnego;   

6)  w przypadku zabudowy wolno stojącej do-
puszczenie lokalizacji garażu lub budynku go-
spodarczego jako wolno stojącego, także na 
granicy z działką sąsiednią;   

7)  powierzchnić zabudowy nie wićkszą niż wy-
znaczona liniami zabudowy, wskazanymi na 
rysunku planu;   

8)  w przypadku zabudowy szeregowej długoċć 
segmentu nie wićkszą niż 58,0 m;   

9)  wysokoċć zabudowy:   
a)  na terenach 9MN, 10MN i 11MN od 7,0 m do 

9,0 m dla zabudowy z dachem płaskim lub od 
7,0 do 10,5 m dla zabudowy z dachem stro-
mym,   

b)  na terenach 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 
6MN, 7MN i 8MN utrzymanie istniejącej wy-
sokoċci zabudowy,   

c)  dla garaży z dachem płaskim do 3,5 m lub do 
5,5 m dla garaży z dachem stromym;   

10)  w zakresie wyglądu zewnćtrznego budynków 
zakaz stosowania na elewacji – jako okładziny 
budynku – materiałów z blachy i z PCV, przy 
czym dopuszcza sić wykorzystanie tych mate-
riałów do tworzenia detali architektonicznych, 
okien lub rynien;  

11)  w zakresie kształtowania geometrii dachów:   
a)  na terenach 1MN, 2MN, 3MN dachy płaskie,   
b)  na terenach 4MN, 5MN, 6MN, 7MN, 8MN, 

9MN, 10MN i 11MN dowolny kształt dachów,   
c)  na terenach 9MN, 10MN i 11MN, w przypad-

ku lokalizacji zabudowy szeregowej, jedna-
kowy kształt dachów dla wszystkich segmen-
tów w ramach jednego szeregu budynków;   

12)  powierzchnić biologicznie czynną nie mniej-
szą niż 25% powierzchni działki;   

13)  w przypadku nowo wydzielonych działek bu-
dowlanych powierzchnić nie mniejszą niż 
195,0 m2 i szerokoċć frontu nie mniejszą niż 
7,0 m;   

14)  dopuszczenie realizacji kondygnacji pod-
ziemnych, pod warunkiem, że ich budowa nie 
doprowadzi do destabilizacji stosunków wod-
nych i gruntowych.   

5.  W zakresie szczególnych warunków zago-
spodarowania terenów i ograniczeĉ w ich użytkowa-
niu ustala sić:   

1)  uwzglćdnienie w zagospodarowaniu terenów 
10MN i 11MN strefy ochronnej od schroniska 
dla zwierząt wskazanej na rysunku planu – za-
kaz lokalizacji zabudowy mieszkaniowej w tej 
strefie do czasu przeniesienia schroniska dla 
zwierząt;   

2)  na terenie 11MN lokalizacjć ciągu pieszo-
rowerowego o szerokoċci nie mniejszej niż 
5,0 m, w strefie wskazanej na rysunku planu;   

3)  dla terenów 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 
6MN, 7MN i 8MN dostćp dla samochodów do 
przyległych dróg publicznych, z wyjątkiem 
dróg 1KD-Z i 2KD-Z, zgodnie z przepisami od-
rćbnymi;   

4)  dla terenów 9MN, 10MN i 11MN dostćp dla 
samochodów do drogi publicznej 1KD-Z lub 
do 7KD-Dxs poprzez drogi wewnćtrzne, zgod-
nie z przepisami odrćbnymi;   

5)  uwzglćdnienie w zagospodarowaniu terenów 
wymagaĉ i ograniczeĉ wynikających z prze-
biegu sieci infrastruktury technicznej;   

6)  uwzglćdnienie ograniczeĉ wynikających 
z położenia w otoczeniu lotniska Poznaĉ – 
Ławica, zgodnie z przepisami odrćbnymi.   

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

1)  zapewnienie na działce budowlanej stano-
wisk postojowych dla samochodów osobo-
wych w liczbie nie mniejszej niż 2 stanowiska 
postojowe na każdy budynek mieszkalny oraz 
dodatkowe 1 stanowisko w przypadku wy-
dzielenia w budynku drugiego lokalu miesz-
kalnego albo dodatkowe 2 stanowiska w 
przypadku wydzielenia w budynku lokalu 
użytkowego;   

2)  dopuszczenie robót budowlanych w zakresie 
sieci:   

a)  infrastruktury technicznej, w tym w szczegól-
noċci sieci: wodociągowej, kanalizacyjnej, ga-
zowej, ciepłowniczej, elektroenergetycznej 
i telekomunikacyjnej,   

b)  systemu monitoringu wizyjnego oraz syste-
mu służb ratowniczych i bezpieczeĉstwa pu-
blicznego;   

3)  powiązanie sieci z układem zewnćtrznym 
oraz zapewnienie dostćpu do sieci, zgodnie 
z przepisami odrćbnymi;   

4)  zaopatrzenie w wodć pitną z sieci wodocią-
gowej;   

5)  zagospodarowanie wód opadowych i rozto-
powych w granicach działki, zgodnie z przepi-
sami odrćbnymi, z dopuszczeniem odprowa-
dzenia do sieci kanalizacji deszczowej;   

6)  odprowadzanie ċcieków bytowych do sieci 
kanalizacji sanitarnej.   

7.  W zakresie sposobów i terminów tymczaso-
wego zagospodarowania, urządzania i użytkowania 
terenu ustala sić na czćċci terenów 10MN i 11MN, 
wskazanych na rysunku planu jako strefa ochronna 
od schroniska dla zwierząt, zagospodarowanie ziele-
nią urządzoną do czasu przeniesienia schroniska dla 
zwierząt.   

8.  Ustala sić stawkć służącą naliczeniu opłaty z 
tytułu wzrostu wartoċci nieruchomoċci w wysokoċci 
30%.   
 
§ 4. 1 Dla terenu 1MW, dla którego obowiązują usta-
lenia niniejszego paragrafu, ustala sić przeznaczenie 
pod zabudowć mieszkaniową wielorodzinną.   
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2.  W zakresie zasad ochrony i kształtowania ła-
du przestrzennego ustala sić:   

1)  zakaz lokalizacji:   
a)  urządzeĉ reklamowych i wolno stojących 

szyldów,   
b)  na budynkach - szyldów, które mogłyby 

przesłaniać detale wystroju architektoniczne-
go, takie jak: obramowania portali i okien, ba-
lustrady, gzymsy i zwieĉczenia, połacie da-
chowe,   

c)  napowietrznych sieci infrastruktury technicz-
nej,   

d)  ogrodzeĉ,   
e)  tymczasowych obiektów budowlanych,   
f)  budynków gospodarczych i naziemnych, 

wolno stojących garaży;   
2)  dopuszczenie lokalizacji:   
a)  sieci infrastruktury technicznej, z zastrzeże-

niem pkt 1 lit. c,   
b)  stacji transformatorowych wbudowanych 

w budynki lub wolno stojących, zgodnie 
z przepisami odrćbnymi,   

c)  w parterach budynków szyldów o po-
wierzchni nie wićkszej niż 0,5 m 2 ,   

d)  dróg wewnćtrznych,   
e)  dojċć i dojazdów,   
f)  obiektów małej architektury,   
g)  elementów systemu informacji miejskiej.   

3.  W zakresie zasad ochrony ċrodowiska, przy-
rody i krajobrazu kulturowego ustala sić:   

1)  zagospodarowanie zielenią wszystkich wol-
nych od utwardzenia fragmentów terenów, 
z uwzglćdnieniem przepisów odrćbnych;   

2)  lokalizacjć ogrodu w strefie wskazanej na ry-
sunku planu, jako terenu ogólnodostćpnego, 
zagospodarowanego urządzoną zielenią, za-
równo niską, jak i wysoką, wraz z obiektami 
małej architektury;   

3)  segregacjć, gromadzenie i zagospodarowa-
nie odpadów, zgodnie z przepisami odrćb-
nymi;   

4)  uzyskanie standardów akustycznych w ċro-
dowisku jak dla terenów zabudowy mieszka-
niowej wielorodzinnej, zgodnie z przepisami 
odrćbnymi;   

5)  w przypadku lokalizacji usług oċwiaty uzy-
skanie standardów akustycznych w ċrodowi-
sku jak dla terenów zabudowy związanej ze 
stałym lub czasowym pobytem dzieci 
i młodzieży, zgodnie z przepisami odrćbnymi;   

6)  uzyskanie wymaganych warunków akustycz-
nych na granicach z terenami o zdefiniowa-
nych standardach akustycznych w ċrodowi-
sku;   

7)  zapewnienie właċciwego klimatu akustycz-
nego w pomieszczeniach wymagających 
ochrony akustycznej, poprzez stosowanie za-
sad akustyki budowlanej, zgodnie z przepi-
sami odrćbnymi;   

8)  dopuszczenie stosowania indywidualnych 
systemów grzewczych, przystosowanych do 
spalania paliw płynnych, gazowych, 

z biomasy lub odnawialnych, zgodnie z prze-
pisami odrćbnymi;   

9)  zachowanie jakoċci gleby i ziemi na poziomie 
wymaganych standardów, zgodnie z przepi-
sami odrćbnymi;   

10)  wykorzystanie nadmiaru mas ziemnych, po-
zyskanych podczas prac budowlanych 
w obrćbie terenu, lub usuwanie ich, zgodnie 
z przepisami odrćbnymi.   

4.  W zakresie parametrów i wskaźników kształ-
towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu 
ustala sić:   

1)  lokalizacjć zabudowy, zgodnie z liniami za-
budowy wyznaczonymi na rysunku planu, 
z dopuszczeniem wysunićcia przed linić czć-
ċci budynku, takich jak wykusze, balkony, ta-
rasy, schody, o nie wićcej niż 1,5 m;   

2)  dopuszczenie lokalizacji usług w parterach 
budynków, z wyjątkiem lokalizowania hoteli, 
szpitali, miejsc zgromadzeĉ, kin, teatrów oraz 
sal konferencyjnych i widowiskowych;   

3)  powierzchnić zabudowy nie wićkszą niż 50% 
powierzchni działki budowlanej;   

4)  długoċć elewacji budynku wielorodzinnego 
nie wićkszą niż 50,0 m;   

5)  wysokoċć zabudowy do 4 kondygnacji i nie 
wićcej niż 12,5 m;   

6)  w zakresie wyglądu zewnćtrznego budyn-
ków:   

a)  zakaz stosowania na elewacji jako okładziny 
budynku materiałów z blachy i z PCV, przy 
czym dopuszcza sić wykorzystanie tych mate-
riałów do tworzenia detali architektonicznych, 
okien lub rynien,   

b)  lokalizacjć akcentu architektonicznego w 
miejscu wskazanym na rysunku planu;   

7)  w zakresie kształtowania geometrii dachów: 
dachy płaskie lub strome;   

8)  dla wolno stojących stacji transformatoro-
wych wysokoċć zabudowy do 3,6 m, wykoĉ-
czenie tynkiem lub elementami ceramiczny-
mi, dach stromy kryty dachówką lub płaski;   

9)  powierzchnić biologicznie czynną nie mniej-
szą niż 30% powierzchni działki, w tym lokali-
zacjć ogrodu, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, 
w strefie wskazanej na rysunku planu;   

10)  dla nowo wydzielonych działek:   
a)  powierzchnić nie mniejszą niż 1400 m2 i sze-

rokoċć frontu nie mniejszą niż 22,0 m na tere-
nach przeznaczonych pod zabudowć,   

b)  powierzchnić nie mniejszą niż 50 m2 w przy-
padku lokalizacji obiektów infrastruktury 
technicznej;   

11)  dopuszczenie realizacji kondygnacji pod-
ziemnych, w tym garaży, pod warunkiem, że 
ich budowa nie doprowadzi do destabilizacji 
stosunków wodnych i gruntowych.   

5. W zakresie szczególnych warunków zago-
spodarowania terenów i ograniczeĉ w ich użytkowa-
niu ustala sić:   

1)  uwzglćdnienie w zagospodarowaniu terenu 
strefy ochronnej od schroniska dla zwierząt 
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wskazanej na rysunku planu – zakaz lokalizacji 
zabudowy mieszkaniowej w tej strefie do cza-
su przeniesienia schroniska dla zwierząt;   

2)  dostćp dla samochodów do dróg publicz-
nych 1KD-Z lub 7KD-Dxs poprzez drogi we-
wnćtrzne, zgodnie z przepisami odrćbnymi;   

3)  uwzglćdnienie w zagospodarowaniu terenów 
wymagaĉ i ograniczeĉ wynikających z prze-
biegu sieci infrastruktury technicznej;   

4)  uwzglćdnienie ograniczeĉ wynikających 
z położenia w otoczeniu lotniska Poznaĉ – 
Ławica, zgodnie z przepisami odrćbnymi.   

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

1)  zapewnienie na działce stanowisk postojo-
wych dla samochodów osobowych, w liczbie 
nie mniejszej niż 1,5 stanowiska postojowego 
na każde mieszkanie w budynku wielorodzin-
nym, w tym na każde 30 mieszkaĉ 1 stanowi-
sko dla pojazdów osób niepełnosprawnych;   

2)  dodatkowo, dla usług lokalizowanych 
w parterach budynków, zapewnienie na dział-
ce stanowisk postojowych dla samochodów 
osobowych, w łącznej liczbie nie mniejszej 
niż:   

a)  dla biur i urzćdów 30 stanowisk postojowych 
na każde 1000 m2 powierzchni użytkowej, 
w tym 3 stanowiska dla pojazdów osób nie-
pełnosprawnych,   

b)  dla obiektów handlowych 45 stanowisk po-
stojowych na każde 1000 m2 powierzchni 
użytkowej, w tym 6 stanowisk dla pojazdów 
osób niepełnosprawnych,   

c)  dla obiektów oċwiatowych 10 stanowisk po-
stojowych na każde 1000 m2 powierzchni 
użytkowej, w tym 1 stanowisko dla pojazdów 
osób niepełnosprawnych,   

d)  dla obiektów gastronomicznych 36 stanowisk 
postojowych na każde 100 miejsc, w tym 
6 stanowisk dla pojazdów osób niepełno-
sprawnych,   

e)  na każde 1000 m2 powierzchni użytkowej 
obiektów usługowych innych niż wymienione 
w lit. a-d 30 stanowisk postojowych, w tym 
3 dla pojazdów osób niepełnosprawnych;   

3)  w przypadku lokalizacji usług w parterach 
budynków, zapewnienie na działce stanowisk 
postojowych dla rowerów, w łącznej liczbie 
nie mniejszej niż:   

a)  dla biur i urzćdów 15 stanowisk postojowych 
na każde 1000 m2 powierzchni użytkowej,   

b)  dla obiektów handlowych 20 stanowisk po-
stojowych na każde 1000 m2 powierzchni 
użytkowej,   

c)  dla obiektów oċwiatowych 20 stanowisk na 
każde 1000 m 2 powierzchni użytkowej,   

d)  dla obiektów gastronomicznych 15 stanowisk 
postojowych na każde 100 miejsc,   

e)  na każde 1000 m2 powierzchni użytkowej 
obiektów usługowych innych niż wymienione 
w lit. a-d 15 stanowisk postojowych;   

4)  w przypadku lokalizacji usług, zapewnienie 
miejsc do przeładunku towarów, zlokalizowa-
nych poza stanowiskami postojowymi wy-
mienionymi w pkt 1, 2 i 3;   

5)  dopuszczenie robót budowlanych w zakresie 
sieci:   

a)  infrastruktury technicznej, w tym w szczegól-
noċci sieci: wodociągowej, kanalizacyjnej, ga-
zowej, ciepłowniczej, elektroenergetycznej 
i telekomunikacyjnej,   

b)  systemu monitoringu wizyjnego oraz syste-
mu służb ratowniczych i bezpieczeĉstwa pu-
blicznego;   

6)  w przypadku lokalizacji infrastruktury tele-
komunikacyjnej na budynkach, wysokoċć nie 
wićkszą niż połowa wysokoċci budynku;   

7)  powiązanie sieci infrastruktury z układem 
zewnćtrznym oraz zapewnienie dostćpu do 
sieci zgodnie z przepisami odrćbnymi;   

8)  zaopatrzenie w wodć pitną z sieci wodocią-
gowej;   

9)  zagospodarowanie wód opadowych i rozto-
powych w granicach działki, zgodnie z przepi-
sami odrćbnymi, z dopuszczeniem odprowa-
dzenia do sieci kanalizacji deszczowej;   

10)  odprowadzanie ċcieków komunalnych do 
sieci kanalizacji sanitarnej.   

7.  W zakresie sposobów i terminów tymczaso-
wego zagospodarowania, urządzania i użytkowania 
terenu ustala sić na czćċci terenu, wskazanej na ry-
sunku planu jako strefa ochronna od schroniska dla 
zwierząt, zagospodarowanie zielenią urządzoną do 
czasu przeniesienia schroniska dla zwierząt.   

8.  Ustala sić stawkć służącą naliczeniu opłaty 
z tytułu wzrostu wartoċci nieruchomoċci w wysoko-
ċci 30%.   
 
§ 5. 1.Dla terenu 3MW/U, dla którego obowiązują 
ustalenia niniejszego paragrafu, ustala sić przezna-
czenie pod zabudowć mieszkaniową wielorodzinną 
lub pod zabudowć usługową.   

2.  W zakresie zasad ochrony i kształtowania ła-
du przestrzennego ustala sić:   

1)  zakaz lokalizacji:   
a)  urządzeĉ reklamowych i wolno stojących 

szyldów,   
b)  napowietrznych sieci infrastruktury technicz-

nej,   
c)  stacji transformatorowych,   
d)  tymczasowych obiektów budowlanych,   
e)  budynków gospodarczych i garaży;   
2)  dopuszczenie lokalizacji:   
a)  sieci infrastruktury technicznej, z zastrzeże-

niem pkt 1 lit. b-c,   
b)  ogrodzeĉ ażurowych wewnątrz terenu, o wy-

sokoċci nie wićkszej niż 0,7 m,   
c)  dróg wewnćtrznych,   
d)  dojċć i dojazdów,   
e)  elementów systemu informacji miejskiej,   
f)  obiektów małej architektury,   
g)  w przypadku lokalizacji funkcji usługowej - 

szyldów na ogrodzeniu lub na budynkach, 
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pod warunkiem, że nie przesłonią detali wy-
stroju architektonicznego, takich jak obramo-
wania okien i drzwi, balustrady, portyki, 
gzymsy, połacie dachowe.   

3. W zakresie zasad ochrony ċrodowiska, przy-
rody i krajobrazu kulturowego ustala sić:   

1)  zachowanie ogrodów wewnątrz zespołu 
dworsko-folwarcznego Edwardowo, wskaza-
nego na rysunku planu;   

2)  segregacjć, gromadzenie i zagospodarowa-
nie odpadów, zgodnie z przepisami odrćb-
nymi;   

3)  uzyskanie standardów akustycznych w ċro-
dowisku jak dla terenów zabudowy mieszka-
niowej wielorodzinnej, zgodnie z przepisami 
odrćbnymi;   

4)  w zależnoċci od przeznaczenia, uzyskanie 
standardów akustycznych w ċrodowisku, 
zgodnie z przepisami odrćbnymi:   

a)  jak dla terenów szpitali w miastach i terenów 
domów opieki społecznej w przypadku lokali-
zacji szpitali lub domów opieki społecznej,   

b)  jak dla terenów zabudowy związanej ze sta-
łym lub czasowym pobytem dzieci 
i młodzieży, w przypadku lokalizacji szkół 
i przedszkoli;   

5)  uzyskanie wymaganych warunków akustycz-
nych na granicach z terenami o zdefiniowa-
nych standardach akustycznych w ċrodowi-
sku;   

6)  zapewnienie właċciwego klimatu akustycz-
nego w pomieszczeniach wymagających 
ochrony akustycznej, poprzez stosowanie za-
sad akustyki budowlanej, zgodnie z przepi-
sami odrćbnymi,   

7)  wykorzystanie nadmiaru mas ziemnych po-
zyskanych podczas prac budowlanych 
w obrćbie terenu lub usuwanie ich, zgodnie 
z przepisami odrćbnymi;   

8)  zachowanie jakoċci gleby i ziemi na poziomie 
wymaganych standardów, zgodnie z przepi-
sami odrćbnymi;   

9)  dopuszczenie stosowania indywidualnych 
systemów grzewczych, przystosowanych do 
spalania paliw płynnych, gazowych, z bioma-
sy lub odnawialnych, zgodnie z przepisami 
odrćbnymi;   

10)  zakaz lokalizacji przedsićwzićć mogących 
zawsze lub potencjalnie znacząco oddziały-
wać na ċrodowisko, w rozumieniu przepisów 
odrćbnych, z wyjątkiem inwestycji celu pu-
blicznego.   

4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kultu-
rowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, 
a także granic i sposobów zagospodarowania tere-
nów podlegających ochronie ustala sić ochronć objć-
tego wpisem do rejestru zabytków zespołu zabudo-
wy czworaków, bćdących czćċcią dawnego zespołu 
dworsko-folwarcznego Edwardowo, wpisanego do 
rejestru zabytków pod nr A393 z dnia 5 grudnia 1992 
r., zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu.   

5.  W zakresie parametrów i wskaźników kształ-
towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu 
ustala sić:   

1)  zakaz lokalizacji nowej zabudowy;   
2)  zachowanie istniejącej zabudowy;   
3)  zachowanie pełnego ogrodzenia z cegły ota-

czającego teren;   
4)  zachowanie zabytkowego zespołu zabudowy 

czworaków wraz z ogrodami i ogrodzeniem, 
bćdących czćċcią dawnego zespołu dworsko-
folwarcznego Edwardowo, wskazanego na 
rysunku planu, jako założenia kompozycyjno-
przestrzennego;   

5)  powierzchnić zabudowy wynikającą z wpisu 
obiektów do rejestru zabytków;   

6)  wysokoċć zabudowy wynikającą z wpisu do 
rejestru zabytków;   

7)  wygląd zewnćtrzny budynków wynikający 
z wpisu do rejestru zabytków;   

8)  kształt dachów wynikający z wpisu do reje-
stru zabytków;   

9)  udział powierzchni biologicznie czynnej nie 
mniejszy niż 50% terenu;   

10)  powierzchnić działki nie mniejszą niż 15 800 
m 2 .   

6. W zakresie szczególnych warunków zago-
spodarowania terenów i ograniczeĉ w ich użytkowa-
niu ustala sić:   

1)  uwzglćdnienie w zagospodarowaniu terenu 
strefy ochronnej od schroniska dla zwierząt 
wskazanej na rysunku planu;   

2)  dostćp dla samochodów do drogi publicznej 
- jezdni serwisowej ul. Bukowskiej, leżącej po-
za granicami planu, zgodnie z przepisami od-
rćbnymi;   

3)  dopuszczenie dostćpu do drogi publicznej 
7KD-Dxs przez drogć wewnćtrzną, zgodnie 
z przepisami odrćbnymi;   

4)  uwzglćdnienie w zagospodarowaniu terenów 
wymagaĉ i ograniczeĉ wynikających z prze-
biegu sieci infrastruktury technicznej;   

5)  uwzglćdnienie ograniczeĉ wynikających 
z położenia w otoczeniu lotniska Poznaĉ – 
Ławica, zgodnie z przepisami odrćbnymi.   

7.  W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy 
i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 
technicznej ustala sić:   

1)  zapewnienie na działce stanowisk postojo-
wych dla samochodów osobowych, w łącznej 
liczbie nie mniejszej niż:   

a)  na każde mieszkanie w budynku wieloro-
dzinnym 1,5 stanowiska postojowego, w tym 
1 stanowisko dla pojazdów osób niepełno-
sprawnych na każde 30 mieszkaĉ,   

b)  dla biur i urzćdów 30 stanowisk postojowych 
na każde 1000 m2 powierzchni użytkowej, 
w tym 3 stanowiska dla pojazdów osób nie-
pełnosprawnych,   

c)  dla obiektów handlowych 45 stanowisk po-
stojowych na każde 1000 m2 powierzchni 
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użytkowej, w tym 6 stanowisk dla pojazdów 
osób niepełnosprawnych,   

d)  dla obiektów oċwiatowych 10 stanowisk po-
stojowych na każde 1000 m2 powierzchni 
użytkowej, w tym 1 stanowisko dla pojazdów 
osób niepełnosprawnych,   

e)  dla obiektów gastronomicznych 36 stanowisk 
postojowych na każde 100 miejsc, w tym 
6 stanowisk dla pojazdów osób niepełno-
sprawnych,   

f)  dla teatrów, kin, sal konferencyjnych i wido-
wiskowych 37 stanowisk na każde 100 miejsc, 
w tym 5 dla pojazdów osób niepełnospraw-
nych,   

g)  dla miejsc zgromadzeĉ 20 stanowisk posto-
jowych na każde 100 miejsc, w tym 4 stano-
wiska dla pojazdów osób niepełnosprawnych,   

h)  dla szpitali 20 stanowisk postojowych na 
każde 10 łóżek, w tym 3 dla pojazdów osób 
niepełnosprawnych,   

i)  dla hoteli 50 stanowisk postojowych na 100 
łóżek, w tym 3 stanowiska dla pojazdów osób 
niepełnosprawnych,   

j)  na każdych 100 korzystających jednoczeċnie 
z terenów sportu i rekreacji 20 stanowisk po-
stojowych, w tym 4 dla pojazdów osób nie-
pełnosprawnych,   

k)  na każde 1000 m2 powierzchni użytkowej 
obiektów usługowych innych niż wymienione 
w lit. b-j 30 stanowisk postojowych, w tym 
3 stanowiska dla pojazdów osób niepełno-
sprawnych;   

2)  zapewnienie na działce stanowisk postojo-
wych dla rowerów, w łącznej liczbie nie 
mniejszej niż:   

a)  dla biur i urzćdów 15 stanowisk postojowych 
na każde 1000 m2 powierzchni użytkowej,   

b)  dla obiektów handlowych 20 stanowisk po-
stojowych na każde 1000 m2 powierzchni 
użytkowej,   

c)  dla obiektów oċwiatowych 20 stanowisk po-
stojowych na każde 1000 m2 powierzchni 
użytkowej,   

d)  dla obiektów gastronomicznych 15 stanowisk 
postojowych na każde 100 miejsc,   

e)  dla kin, teatrów oraz sal konferencyjnych 
i widowiskowych 5 stanowisk postojowych na 
każde 100 miejsc,   

f)  dla miejsc zgromadzeĉ 5 stanowisk postojo-
wych na każde 100 miejsc,   

g)  dla szpitali 2 stanowiska postojowe na każde 
10 łóżek,   

h)  na każdych 100 korzystających z terenów 
sportu i rekreacji 5 stanowisk postojowych,   

i)  na każde 1000 m2 powierzchni użytkowej 
obiektów usługowych innych niż wymienione 
w lit. a-h 15 stanowisk postojowych;   

3)  w przypadku lokalizacji funkcji usługowych, 
zapewnienie na działce miejsc do przeładunku 
towarów, zlokalizowanych poza stanowiskami 
postojowymi wymienionymi w pkt 1 i 2;   

4)  dopuszczenie robót budowlanych w zakresie 
sieci:   

a)  infrastruktury technicznej, w tym w szczegól-
noċci sieci: wodociągowej, kanalizacyjnej, ga-
zowej, ciepłowniczej, elektroenergetycznej 
i telekomunikacyjnej,   

b)  systemu monitoringu wizyjnego oraz syste-
mu służb ratowniczych i bezpieczeĉstwa pu-
blicznego;   

5)  powiązanie sieci z układem zewnćtrznym 
oraz zapewnienie dostćpu do sieci zgodnie 
z przepisami odrćbnymi;   

6)  zaopatrzenie w wodć pitną z sieci wodocią-
gowej;   

7)  zagospodarowanie wód opadowych i rozto-
powych w granicach działki, zgodnie z przepi-
sami odrćbnymi, z dopuszczeniem odprowa-
dzenia do sieci kanalizacji deszczowej;   

8)  odprowadzanie ċcieków komunalnych do 
sieci kanalizacji sanitarnej.   

8.  Ustala sić stawkć służącą naliczeniu opłaty 
z tytułu wzrostu wartoċci nieruchomoċci w wysoko-
ċci 30%.   
 
§ 6. 1.  Dla terenów 1U i 2U, dla których obowiązują 
ustalenia niniejszego paragrafu, ustala sić przezna-
czenie pod zabudowć usługową.   

2.  W zakresie zasad ochrony i kształtowania ła-
du przestrzennego:   

1)  ustala sić zakaz lokalizacji:   
a)  urządzeĉ reklamowych i wolno stojących 

szyldów,   
b)  na budynkach - szyldów, które mogłyby 

przesłaniać detale wystroju architektoniczne-
go, takie jak: obramowania portali i okien, ba-
lustrady, gzymsy i zwieĉczenia, połacie da-
chowe,   

c)  obiektów handlowych o powierzchni sprze-
daży powyżej 500 m2 ,   

d)  obiektów handlu hurtowego i półhurtowego, 
magazynów,   

e)  obiektów takich jak: stacje paliw, stacje gazu, 
stacje obsługi samochodów, myjnie, warszta-
ty samochodowe, blacharnie, lakiernie,   

f)  napowietrznych sieci infrastruktury technicz-
nej,   

g)  ogrodzeĉ z betonowych elementów prefa-
brykowanych,   

h)  tymczasowych obiektów budowlanych;   
2)  dopuszcza sić lokalizacjć:   
a)  sieci infrastruktury technicznej, z zastrzeże-

niem pkt 1 lit. f,   
b)  stacji transformatorowych wbudowanych 

w budynki lub wolno stojących, zgodnie 
z przepisami odrćbnymi,   

c)  ogrodzeĉ ażurowych o wysokoċci do 1,5 m,   
d)  szyldów o powierzchni nie wićkszej niż 0,5 m 

2 ,   
e)  elementów systemu informacji miejskiej,   
f)  obiektów małej architektury,   
g)  dróg wewnćtrznych na terenie 1U,   
h)  dojċć i dojazdów.   

3.  W zakresie zasad ochrony ċrodowiska, przy-
rody i krajobrazu kulturowego ustala sić:   
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1)  zagospodarowanie zielenią wszystkich wol-
nych od utwardzenia fragmentów terenów, 
z uwzglćdnieniem przepisów odrćbnych;   

2)  zakaz lokalizacji przedsićwzićć mogących 
zawsze lub potencjalnie znacząco oddziały-
wać na ċrodowisko, w rozumieniu przepisów 
odrćbnych, z wyjątkiem inwestycji celu pu-
blicznego;   

3)  segregacjć, gromadzenie i zagospodarowa-
nie odpadów, zgodnie z przepisami odrćb-
nymi;   

4)  dopuszczenie stosowania indywidualnych 
systemów grzewczych, przystosowanych do 
spalania paliw płynnych, gazowych, z bioma-
sy lub odnawialnych, zgodnie z przepisami 
odrćbnymi;   

5)  wykorzystanie nadmiaru mas ziemnych, po-
zyskanych podczas prac budowlanych 
w obrćbie terenu, lub usuwanie ich, zgodnie 
z przepisami odrćbnymi;   

6)  zachowanie jakoċci gleby i ziemi na poziomie 
wymaganych standardów, zgodnie z przepi-
sami odrćbnymi;   

7)  w zależnoċci od przeznaczenia, uzyskanie 
standardów akustycznych w ċrodowisku, 
zgodnie z przepisami odrćbnymi:   

a)  jak dla terenów szpitali w miastach i terenów 
domów opieki społecznej w przypadku lokali-
zacji szpitali lub domów opieki społecznej,   

b)  jak dla terenów zabudowy związanej ze sta-
łym lub czasowym pobytem dzieci 
i młodzieży, w przypadku lokalizacji szkół 
i przedszkoli;   

8)  uzyskanie wymaganych warunków akustycz-
nych na granicach z terenami o zdefiniowa-
nych standardach akustycznych w ċrodowi-
sku;   

9)  zapewnienie właċciwego klimatu akustycz-
nego w pomieszczeniach wymagających 
ochrony akustycznej, poprzez stosowanie za-
sad akustyki budowlanej, zgodnie z przepi-
sami odrćbnymi.   

4.  W zakresie parametrów i wskaźników kształ-
towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu 
ustala sić:   

1)  lokalizacjć zabudowy zgodnie z liniami zabu-
dowy wyznaczonymi na rysunku planu, 
z dopuszczeniem wysunićcia przed linić czć-
ċci budynku, takich jak wykusze, balkony, ta-
rasy, schody, o nie wićcej niż 1,5 m;   

2)  zakaz lokalizacji budynków na granicy z dział-
kami sąsiednimi;   

3)  powierzchnić zabudowy działki budowlanej 
nie wićkszą niż:   

a)  dla terenu 1U - 70% powierzchni działki,   
b)  dla terenu 2U - 60% powierzchni działki;   
4)  wysokoċć zabudowy:   
a)  dla terenu 1U od 12,0 do 15,0 m,   
b)  dla terenu 2U od 7,0 m do 9,5 m;   
5)  w zakresie wyglądu zewnćtrznego budyn-

ków:   

a)  zakaz stosowania na elewacji jako okładziny 
budynku materiałów z blachy i z PCV, przy 
czym dopuszcza sić wykorzystanie tych mate-
riałów do tworzenia detali architektonicznych, 
okien lub rynien,   

b)  na terenie 1U lokalizacjć akcentu architekto-
nicznego w miejscu wskazanym na rysunku 
planu;   

6)  w zakresie kształtowania geometrii dachów: 
dachy płaskie lub strome;   

7)  dla wolno stojącej stacji transformatorowej 
wysokoċć zabudowy do 3,6 m, wykoĉczenie 
tynkiem lub elementami ceramicznymi, dach 
stromy kryty dachówką lub płaski;   

8)  powierzchnić biologicznie czynną nie mniej-
szą niż:   

a)  dla terenu 1U - 10% powierzchni działki bu-
dowlanej,   

b)  dla terenu 2U - 20% powierzchni działki bu-
dowlanej;   

9)  powierzchnić nowo wydzielonych działek nie 
mniejszą niż:   

a)  1000 m 2 dla działek przeznaczonych pod za-
budowć,   

b)  50 m2 w przypadku lokalizacji obiektów infra-
struktury technicznej.   

5.  W zakresie szczególnych warunków zago-
spodarowania terenów i ograniczeĉ w ich użytkowa-
niu ustala sić:   

1)  dla terenu 1U dostćp dla samochodów do 
drogi publicznej 7KD-Dxs, zgodnie z przepi-
sami odrćbnymi;   

2)  dla terenu 2U dostćp dla samochodów do 
drogi publicznej 1KD-Z poprzez drogć we-
wnćtrzną 2KDW, zgodnie z przepisami odrćb-
nymi;   

3)  uwzglćdnienie w zagospodarowaniu terenów 
wymagaĉ i ograniczeĉ wynikających z prze-
biegu sieci infrastruktury technicznej;   

4)  uwzglćdnienie ograniczeĉ wynikających 
z położenia w otoczeniu lotniska Poznaĉ – 
Ławica, zgodnie z przepisami odrćbnymi.   

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

1)  zapewnienie na działce stanowisk postojo-
wych dla samochodów osobowych, w łącznej 
liczbie nie mniejszej niż:   

a)  dla biur i urzćdów 30 stanowisk postojowych 
na każde 1000 m2 powierzchni użytkowej, 
w tym 3 stanowiska dla pojazdów osób nie-
pełnosprawnych,   

b)  dla obiektów handlowych 45 stanowisk po-
stojowych na każde 1000 m2 powierzchni 
użytkowej, w tym 6 stanowisk dla pojazdów 
osób niepełnosprawnych,   

c)  dla obiektów oċwiatowych 10 stanowisk po-
stojowych na każde 1000 m2 powierzchni 
użytkowej, w tym 1 stanowisko dla pojazdów 
osób niepełnosprawnych,   

d)  dla obiektów gastronomicznych 36 stanowisk 
postojowych na każde 100 miejsc, w tym 
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6 stanowisk dla pojazdów osób niepełno-
sprawnych,   

e)  dla kin, teatrów, sal konferencyjnych 
i widowiskowych 37 stanowisk postojowych, 
w tym 5 dla pojazdów osób niepełnospraw-
nych,   

f)  dla miejsc zgromadzeĉ 20 stanowisk posto-
jowych na każde 100 miejsc, w tym 
4 stanowiska dla pojazdów osób niepełno-
sprawnych,   

g)  dla szpitali 20 stanowisk postojowych na 
każde 10 łóżek, w tym 3 dla pojazdów osób 
niepełnosprawnych,   

h)  dla hoteli 50 stanowisk postojowych na każ-
de 100 łóżek, w tym 3 stanowiska dla pojaz-
dów osób niepełnosprawnych,   

i)  na każdych 100 korzystających jednoczeċnie 
z terenów sportu i rekreacji 20 stanowisk po-
stojowych, w tym 4 dla pojazdów osób nie-
pełnosprawnych,   

j)  na każde 1000 m2 powierzchni użytkowej 
obiektów usługowych innych niż wymienione 
w lit. a-i 30 stanowisk postojowych, w tym 
3 stanowiska dla pojazdów osób niepełno-
sprawnych;   

2)  zapewnienie na działce stanowisk postojo-
wych dla rowerów, w łącznej liczbie nie 
mniejszej niż:   

a)  dla biur i urzćdów 15 stanowisk postojowych 
na każde 1000 m2 powierzchni użytkowej,   

b)  dla obiektów handlowych 20 stanowisk po-
stojowych na każde 1000 m2 powierzchni 
użytkowej,   

c)  dla obiektów oċwiatowych 20 stanowisk po-
stojowych na każde 1000 m2 powierzchni 
użytkowej,   

d)  dla obiektów gastronomicznych 15 stanowisk 
postojowych na każde 100 miejsc,   

e)  dla kin, teatrów, sal konferencyjnych i wido-
wiskowych na każde 100 miejsc 5 stanowisk 
postojowych,   

f)  dla miejsc zgromadzeĉ 5 stanowisk postojo-
wych na każde 100 miejsc,   

g)  dla szpitali na każde 10 łóżek 2 stanowiska 
postojowe,   

h)  na każdych 100 korzystających z terenów 
sportu i rekreacji 5 stanowisk,   

i)  na każde 1000 m2 powierzchni użytkowej 
obiektów usługowych innych niż wymienione 
w lit. a-h 15 stanowisk postojowych;   

3)  zapewnienie na działce miejsc do przeładun-
ku towarów, zlokalizowanych poza stanowi-
skami postojowymi wymienionymi w pkt 1 i 
2;   

4)  dopuszczenie robót budowlanych w zakresie 
sieci:   

a)  infrastruktury technicznej, w tym w szczegól-
noċci sieci: wodociągowej, kanalizacyjnej, ga-
zowej, ciepłowniczej, elektroenergetycznej 
i telekomunikacyjnej,   

b)  systemu monitoringu wizyjnego oraz syste-
mu służb ratowniczych i bezpieczeĉstwa pu-
blicznego;   

5)  powiązanie sieci z układem zewnćtrznym 
oraz zapewnienie dostćpu do sieci, zgodnie 
z przepisami odrćbnymi;   

6)  w przypadku lokalizacji infrastruktury tele-
komunikacyjnej na budynkach, wysokoċć nie 
wićkszą niż połowa wysokoċci budynku;   

7)  zaopatrzenie w wodć pitną z sieci wodocią-
gowej;   

8)  zagospodarowanie wód opadowych i rozto-
powych w granicach działki, zgodnie z przepi-
sami odrćbnymi, z dopuszczeniem odprowa-
dzenia do sieci kanalizacji deszczowej;   

9)  odprowadzanie ċcieków komunalnych do 
sieci kanalizacji sanitarnej.   

7.  Ustala sić stawkć służącą naliczeniu opłaty z 
tytułu wzrostu wartoċci nieruchomoċci w wysokoċci 
30%.   
 
§ 7. 1. Dla terenów 1MW/U i 2MW/U, dla których 
obowiązują ustalenia niniejszego paragrafu, ustala 
sić przeznaczenie pod zabudowć mieszkaniową wie-
lorodzinną lub pod zabudowć usługową, z dopusz-
czeniem utrzymania istniejącego schroniska dla 
zwierząt.   

2.  W zakresie zasad ochrony i kształtowania ła-
du przestrzennego:   

1)  ustala sić zakaz lokalizacji:   
a)  urządzeĉ reklamowych i wolno stojących 

szyldów,   
b)  na budynkach - szyldów, które mogłyby 

przesłaniać detale wystroju architektoniczne-
go, takie jak: obramowania portali i okien, ba-
lustrady, gzymsy i zwieĉczenia, połacie da-
chowe,   

c)  obiektów handlowych o powierzchni sprze-
daży powyżej 500 m 2 ,   

d)  obiektów handlu hurtowego i półhurtowego, 
magazynów,   

e)  obiektów takich jak: stacje paliw, stacje gazu, 
stacje obsługi samochodów, myjnie, warszta-
ty samochodowe, blacharnie, lakiernie,   

f)  napowietrznych sieci infrastruktury technicz-
nej,   

g)  ogrodzeĉ z betonowych elementów prefa-
brykowanych,   

h)  ogrodzeĉ innych niż ażurowe i wyższych niż 
1,5 m, z dopuszczeniem ogrodzeĉ wyższych 
i pełnych na terenie schroniska dla zwierząt 
oraz ogrodzenia pełnego wokół schroniska 
dla zwierząt,   

i)  tymczasowych obiektów budowlanych, 
z wyjątkiem związanych z funkcjonowaniem 
schroniska dla zwierząt;   

2)  dopuszcza sić lokalizacjć:   
a)  dróg wewnćtrznych,   
b)  dojċć i dojazdów,   
c)  sieci infrastruktury technicznej, z zastrzeże-

niem pkt 1 lit. f,   
d)  stacji transformatorowych wbudowanych 

w budynki lub wolno stojących, zgodnie 
z przepisami odrćbnymi, o wysokoċci do 3,6 
m, wykoĉczonych tynkiem lub elementami 
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ceramicznymi, z dachem stromym krytym da-
chówką lub płaskim, lokalizowanych w głćbi 
terenu,   

e)  elementów systemu informacji miejskiej,   
f)  szyldów o powierzchni nie wićkszej niż 0,5 

m2 ,   
g)  obiektów małej architektury,   
h)  boisk i obiektów sportowych.   

3.  W zakresie zasad ochrony ċrodowiska, przy-
rody i krajobrazu kulturowego ustala sić:   

1)  zakaz lokalizacji przedsićwzićć mogących 
zawsze lub potencjalnie znacząco oddziały-
wać na ċrodowisko, w rozumieniu przepisów 
odrćbnych, z wyjątkiem inwestycji celu pu-
blicznego;   

2)  segregacjć, gromadzenie i zagospodarowa-
nie odpadów, zgodnie z przepisami odrćb-
nymi;   

3)  uzyskanie standardów akustycznych w ċro-
dowisku jak dla terenów mieszkaniowo-
usługowych, zgodnie z przepisami odrćbny-
mi;   

4)  w zależnoċci od przeznaczenia, uzyskanie 
standardów akustycznych w ċrodowisku, 
zgodnie z przepisami odrćbnymi:   

a)  jak dla terenów szpitali w miastach i terenów 
domów opieki społecznej w przypadku lokali-
zacji szpitali lub domów opieki społecznej,   

b)  jak dla terenów zabudowy związanej ze sta-
łym lub czasowym pobytem dzieci 
i młodzieży, w przypadku lokalizacji szkół i 
przedszkoli;   

5)  uzyskanie wymaganych warunków akustycz-
nych na granicach z terenami o zdefiniowa-
nych standardach akustycznych w ċrodowi-
sku;   

6)  zapewnienie właċciwego klimatu akustycz-
nego w pomieszczeniach wymagających 
ochrony akustycznej, poprzez stosowanie za-
sad akustyki budowlanej, zgodnie z przepi-
sami odrćbnymi;   

7)  dopuszczenie stosowania indywidualnych 
systemów grzewczych, przystosowanych do 
spalania paliw płynnych, gazowych, 
z biomasy lub odnawialnych, zgodnie 
z przepisami odrćbnymi;   

8)  wykorzystanie nadmiaru mas ziemnych po-
zyskanych podczas prac budowlanych 
w obrćbie terenu lub usuwanie ich, zgodnie 
z przepisami odrćbnymi;   

9)  zachowanie jakoċci gleby i ziemi na poziomie 
wymaganych standardów, zgodnie z przepi-
sami odrćbnymi;   

10)  lokalizacjć na terenie 1MW/U pasa zieleni 
w formie zadrzewieĉ i zakrzewieĉ, o szeroko-
ċci 10,0 m, wskazanego na rysunku planu jako 
strefa zieleni, w której zakazuje sić urządzania 
stanowisk postojowych i miejsc do przeła-
dunku.   

4.  W zakresie parametrów i wskaźników kształ-
towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu 
ustala sić:   

1)  zakaz lokalizacji budynków na granicach 
z działkami sąsiednimi;   

2)  lokalizacjć zabudowy zgodnie z liniami zabu-
dowy wyznaczonymi na rysunku planu, 
z dopuszczeniem wysunićcia przed linić czć-
ċci budynku, takich jak wykusze, balkony, ta-
rasy, schody, o nie wićcej niż 1,5 m;   

3)  powierzchnić zabudowy nie wićkszą niż 50% 
powierzchni działki, z dopuszczeniem wićkszej 
powierzchni zabudowy tylko w przypadku lo-
kalizacji obiektów związanych z funkcjonowa-
niem schroniska dla zwierząt;   

4)  długoċć elewacji budynku wielorodzinnego 
nie wićkszą niż 50,0 m;   

5)  wysokoċć zabudowy:   
a)  dla terenu 1MW/U do 3 kondygnacji i nie 

wićcej niż 11,0 m,   
b)  dla terenu 2MW/U do 4 kondygnacji i nie 

wićcej niż 12,5 m;   
6)  w zakresie wyglądu zewnćtrznego budyn-

ków:   
a)  zakaz stosowania na elewacji jako okładziny 

budynku materiałów z blachy i z PCV, przy 
czym dopuszcza sić wykorzystanie tych mate-
riałów do tworzenia detali architektonicznych, 
okien lub rynien,   

b)  na terenie 2MW/U lokalizacjć akcentów archi-
tektonicznych w miejscach wskazanych na ry-
sunku planu;   

7)  w zakresie kształtowania geometrii dachów: 
dachy płaskie lub strome;   

8)  powierzchnić biologicznie czynną nie mniej-
szą niż 30% powierzchni działki budowlanej, 
z dopuszczeniem mniejszej powierzchni bio-
logicznie czynnej działki w przypadku lokali-
zacji obiektów związanych z funkcjonowa-
niem schroniska dla zwierząt na terenie 
1MW/U;   

9)  dla nowo wydzielonych działek:   
a)  powierzchnić nie mniejszą niż 1000 m2 na te-

renach przeznaczonych pod zabudowć oraz 
szerokoċć frontu nie mniejszą niż 30,0 m,   

b)  powierzchnić nie mniejszą niż 50 m2 w przy-
padku lokalizacji obiektów infrastruktury 
technicznej;   

10)  dopuszczenie realizacji kondygnacji pod-
ziemnych, pod warunkiem, że ich budowa nie 
doprowadzi do destabilizacji stosunków wod-
nych i gruntowych.   

5.  W zakresie szczególnych warunków zago-
spodarowania terenów i ograniczeĉ w ich użytkowa-
niu ustala sić:   

1)  uwzglćdnienie w zagospodarowaniu terenów 
strefy ochronnej od schroniska dla zwierząt, 
wskazanej na rysunku planu – do czasu prze-
niesienia schroniska dla zwierząt zakaz lokali-
zacji w tej strefie zabudowy mieszkaniowej 
i obiektów użytecznoċci publicznej;   

2)  dostćp dla samochodów dla terenu 1MW/U 
do drogi publicznej - jezdni serwisowej ul. 
Bukowskiej, leżącej poza granicami planu, 
z dopuszczeniem dostćpu do dróg 1KD-Z lub 
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7KD-Dxs poprzez drogi wewnćtrzne, zgodnie 
z przepisami odrćbnymi;   

3)  dla terenu 2MW/U do drogi 1KD-Z lub 7KD-
Dxs poprzez drogi wewnćtrzne, zgodnie 
z przepisami odrćbnymi;   

4)  uwzglćdnienie w zagospodarowaniu terenów 
wymagaĉ i ograniczeĉ wynikających z prze-
biegu sieci infrastruktury technicznej;   

5)  uwzglćdnienie ograniczeĉ wynikających 
z położenia w otoczeniu lotniska Poznaĉ – 
Ławica, zgodnie z przepisami odrćbnymi.   

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

1)  zapewnienie na działce stanowisk postojo-
wych dla samochodów osobowych, w łącznej 
liczbie nie mniejszej niż:   

a)  na każde mieszkanie w budynku wieloro-
dzinnym 1,5 stanowiska postojowego, w tym 
1 stanowisko dla pojazdów osób niepełno-
sprawnych na każde 30 mieszkaĉ,   

b)  dla biur i urzćdów 30 stanowisk postojowych 
na każde 1000 m2 powierzchni użytkowej, 
w tym 3 stanowiska dla pojazdów osób nie-
pełnosprawnych,   

c)  dla obiektów handlowych 45 stanowisk po-
stojowych na każde 1000 m2 powierzchni 
użytkowej, w tym 6 stanowisk dla pojazdów 
osób niepełnosprawnych,   

d)  dla obiektów oċwiatowych 10 stanowisk po-
stojowych na każde 1000 m2 powierzchni 
użytkowej, w tym 1 stanowisko dla pojazdów 
osób niepełnosprawnych,   

e)  dla obiektów gastronomicznych 36 stanowisk 
postojowych na każde 100 miejsc, w tym 
6 stanowisk dla pojazdów osób niepełno-
sprawnych,   

f)  dla teatrów, kin, sal konferencyjnych 
i widowiskowych 37 stanowisk na każde 100 
miejsc, w tym 5 dla pojazdów osób niepełno-
sprawnych,   

g)  dla miejsc zgromadzeĉ 20 stanowisk posto-
jowych na każde 100 miejsc, w tym 
4 stanowiska dla pojazdów osób niepełno-
sprawnych,   

h)  dla szpitali 20 stanowisk postojowych na 
każde 10 łóżek, w tym 3 dla pojazdów osób 
niepełnosprawnych,   

i)  dla hoteli 50 stanowisk postojowych na 100 
łóżek, w tym 3 stanowiska dla pojazdów osób 
niepełnosprawnych,   

j)  na każdych 100 korzystających jednoczeċnie 
z terenów sportu i rekreacji 20 stanowisk po-
stojowych, w tym 4 dla pojazdów osób nie-
pełnosprawnych,   

k)  na każde 1000 m2 powierzchni użytkowej 
obiektów usługowych innych niż wymienione 
w lit. b-j 30 stanowisk postojowych, w tym 
3 stanowiska dla pojazdów osób niepełno-
sprawnych;   

2)  zapewnienie na działce stanowisk postojo-
wych dla rowerów, w łącznej liczbie nie 
mniejszej niż:   

a)  dla biur i urzćdów 15 stanowisk postojowych 
na każde 1000 m2 powierzchni użytkowej,   

b)  dla obiektów handlowych 20 stanowisk po-
stojowych na każde 1000 m2 powierzchni 
użytkowej,   

c)  dla obiektów oċwiatowych 20 stanowisk po-
stojowych na każde 1000 m2 powierzchni 
użytkowej,   

d)  dla obiektów gastronomicznych 15 stanowisk 
postojowych na każde 100 miejsc,   

e)  dla kin, teatrów oraz sal konferencyjnych 
i widowiskowych 5 stanowisk postojowych na 
każde 100 miejsc,   

f)  dla miejsc zgromadzeĉ 5 stanowisk postojo-
wych na każde 100 miejsc,   

g)  dla szpitali 2 stanowiska postojowe na każde 
10 łóżek,   

h)  na każdych 100 korzystających z terenów 
sportu i rekreacji 5 stanowisk postojowych,   

i)  na każde 1000 m2 powierzchni użytkowej 
obiektów usługowych innych niż wymienione 
w lit. a-h 15 stanowisk postojowych;   

3)  w przypadku lokalizacji funkcji usługowych, 
zapewnienie na działce miejsc do przeładunku 
towarów, zlokalizowanych poza stanowiskami 
postojowymi wymienionymi w pkt 1 i 2;   

4)  dopuszczenie robót budowlanych w zakresie 
sieci:   

a)  infrastruktury technicznej, w tym w szczegól-
noċci sieci: wodociągowej, kanalizacyjnej, ga-
zowej, ciepłowniczej, elektroenergetycznej 
i telekomunikacyjnej,   

b)  systemu monitoringu wizyjnego oraz syste-
mu służb ratowniczych i bezpieczeĉstwa pu-
blicznego;   

5)  powiązanie sieci z układem zewnćtrznym 
oraz zapewnienie dostćpu do sieci, zgodnie 
z przepisami odrćbnymi;   

6)  w przypadku lokalizacji infrastruktury tele-
komunikacyjnej na budynkach, wysokoċć nie 
wićkszą niż połowa wysokoċci budynku;   

7)  zaopatrzenie w wodć pitną z sieci wodocią-
gowej;   

8)  zagospodarowanie wód opadowych i rozto-
powych w granicach działki, zgodnie z przepi-
sami odrćbnymi, z dopuszczeniem odprowa-
dzenia do sieci kanalizacji deszczowej;   

9)  odprowadzanie ċcieków komunalnych do 
sieci kanalizacji sanitarnej.   

7. Ustala sić stawkć służącą naliczeniu opłaty 
z tytułu wzrostu wartoċci nieruchomoċci w wysoko-
ċci 30%.   
 
§ 8. 1. Dla terenu ZD, dla którego obowiązują ustale-
nia niniejszego paragrafu, ustala sić przeznaczenie 
pod ogrody działkowe.   

2.  W zakresie zasad ochrony i kształtowania ła-
du przestrzennego:   

1)  ustala sić zakaz lokalizacji:   
a)  urządzeĉ reklamowych i szyldów,   
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b)  ogrodzeĉ innych niż ażurowe wewnątrz 
ogrodów na granicach poszczególnych ogro-
dów, o wysokoċci do 0,7 m,   

c)  napowietrznych sieci infrastruktury technicz-
nej;   

2)  dopuszcza sić lokalizacjć:   
a)  elementów systemu informacji miejskiej,   
b)  sieci infrastruktury technicznej, z zastrzeże-

niem pkt 1 lit. c,   
c)  dróg wewnćtrznych o nawierzchniach     

umożliwiających infiltracjć wód opadowych i 
roztopowych;   

d)  stacji transformatorowej wbudowanej w bu-
dynek administracji lub wolno stojącej, zgod-
nie z przepisami odrćbnymi,   

e)  budynku administracyjnego oraz na każdym 
ogródku altany albo budynku gospodarczego,   

f)  dojċć i dojazdów do poszczególnych ogro-
dów o nawierzchniach umożliwiających infil-
tracjć wód opadowych i roztopowych,   

g)  obiektów małej architektury,   
h)  ogrodzeĉ pełnych z betonowych elementów 

prefabrykowanych na granicy terenu.   
3.  W zakresie zasad ochrony ċrodowiska, przy-

rody i krajobrazu kulturowego ustala sić:   
1)  segregacjć, gromadzenie i zagospodarowa-

nie odpadów, zgodnie z przepisami odrćb-
nymi;   

2)  dopuszczenie stosowania indywidualnego 
systemu grzewczego przystosowanego do 
spalania paliw płynnych, gazowych, z bioma-
sy lub odnawialnych, zgodnie z przepisami 
odrćbnymi;   

3)  zachowanie jakoċci gleby i ziemi na poziomie 
wymaganych standardów, zgodnie z przepi-
sami odrćbnymi;   

4)  wykorzystanie nadmiaru mas ziemnych, po-
zyskanych podczas prac budowlanych 
w obrćbie terenu, lub usuwanie ich, zgodnie 
z przepisami odrćbnymi;   

5)  zagospodarowanie zielenią wszystkich wol-
nych od utwardzenia fragmentów terenów, 
z uwzglćdnieniem przepisów odrćbnych.   

4.  W zakresie parametrów i wskaźników kształ-
towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu 
ustala sić:   

1)  powierzchnić zabudowy altany, zgodnie 
z przepisami odrćbnymi;   

2)  powierzchnić zabudowy budynku admini-
stracyjnego nie wićkszą niż 510 m 2 ;   

3)  wysokoċć zabudowy nie wićkszą niż 5,0 m 
w przypadku lokalizacji dachu stromego lub 
nie wićkszą niż 4,0 m w przypadku lokalizacji 
dachu płaskiego;   

4)  dachy płaskie lub strome;   
5)  powierzchnić biologicznie czynną nie mniej-

szą niż 70% powierzchni działki w ogrodzie 
działkowym;   

6)  dla wolno stojącej stacji transformatorowej 
wysokoċć zabudowy do 3,6 m, wykoĉczenie 
tynkiem lub elementami ceramicznymi, dach 
stromy kryty dachówką lub płaski;   

7)  w przypadku lokalizacji wolno stojącej stacji 
transformatorowej dopuszczenie wydzielenia 
działki o powierzchni nie mniejszej niż 50 m 
2 , z zapewnieniem dostćpu do dróg publicz-
nych 1KD-Z lub KD-L.   

5. W zakresie szczególnych warunków zago-
spodarowania terenów i ograniczeĉ w ich użytkowa-
niu ustala sić:   

1)  dostćp dla samochodów do drogi 1KD-Z nie 
wićcej niż 3 zjazdami i do drogi KD-L, zgodnie 
z przepisami odrćbnymi;   

2)  uwzglćdnienie wymagaĉ i ograniczeĉ wyni-
kających z przebiegu sieci infrastruktury tech-
nicznej;   

3)  uwzglćdnienie ograniczeĉ wynikających 
z położenia w otoczeniu lotniska Poznaĉ – 
Ławica, zgodnie z przepisami odrćbnymi.   

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

1)  zapewnienie w granicach terenu miejsc po-
stojowych dla samochodów osobowych 
i rowerów;   

2)  dopuszczenie robót budowlanych w zakresie 
sieci:   

a)  infrastruktury technicznej, w tym w szczegól-
noċci sieci: wodociągowej, kanalizacyjnej, 
ciepłowniczej, elektroenergetycznej i teleko-
munikacyjnej,   

b)  systemu monitoringu wizyjnego oraz syste-
mu służb ratowniczych i bezpieczeĉstwa pu-
blicznego;   

3)  powiązanie sieci z układem zewnćtrznym 
oraz zapewnienie dostćpu do sieci zgodnie 
z przepisami odrćbnymi;   

4)  zaopatrzenie w wodć pitną z sieci wodocią-
gowej, z zastrzeżeniem pkt 5;   

5)  dopuszczenie zaopatrzenia w wodć z ujćć 
własnych na potrzeby gospodarcze;   

6)  odprowadzenie wód opadowych i roztopo-
wych w granicach terenu, z dopuszczeniem 
retencjonowania i ich wtórnego zagospoda-
rowania;   

7)  odprowadzanie ċcieków bytowych do kanali-
zacji sanitarnej, z uwzglćdnieniem ust. 7.   

7.  W zakresie sposobów i terminów tymczaso-
wego zagospodarowania, urządzania i użytkowania 
terenu dopuszcza sić odprowadzanie ċcieków byto-
wych do szczelnego zbiornika bezodpływowego zlo-
kalizowanego przy obiekcie administracyjnym, do 
czasu budowy kanalizacji sanitarnej.   

8. Ustala sić stawkć służącą naliczeniu opłaty 
z tytułu wzrostu wartoċci nieruchomoċci w wysoko-
ċci 30%.   
§ 9. 1. Dla terenu E, dla którego obowiązują ustalenia 
niniejszego paragrafu, ustala sić przeznaczenie pod 
infrastrukturć techniczną elektroenergetyki - zacho-
wanie, modernizacjć lub wymianć istniejącej stacji 
transformatorowej na małogabarytową.   

2.  W zakresie zasad ochrony i kształtowania ła-
du przestrzennego:   

1)  ustala sić zakaz lokalizacji:   
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a)  urządzeĉ reklamowych i szyldów,   
b)  ogrodzeĉ innych niż ażurowe,   
c)  ogrodzeĉ z betonowych elementów prefa-

brykowanych;   
2)  dopuszcza sić lokalizacjć:   
a)  elementów systemu informacji miejskiej,   
b)  sieci infrastruktury technicznej.   

3.  W zakresie zasad ochrony ċrodowiska przed 
hałasem ustala sić nakaz uzyskania dopuszczalnych 
standardów akustycznych na granicach z terenami 
o zdefiniowanych wymaganiach akustycznych w 
ċrodowisku.   

4.  W zakresie parametrów i wskaźników kształ-
towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu 
ustala sić dla nowych, wolno stojących stacji trans-
formatorowych wysokoċć zabudowy do 3,6 m, wy-
koĉczenie tynkiem lub elementami ceramicznymi, 
dach stromy kryty dachówką lub płaski.   

5.  W zakresie szczególnych warunków zago-
spodarowania terenów i ograniczeĉ w ich użytkowa-
niu ustala sić:   

1)  dostćp dla samochodów do drogi publicznej 
3KD-D, zgodnie z przepisami odrćbnymi;   

2)  uwzglćdnienie wymagaĉ i ograniczeĉ tech-
nicznych wynikających z przebiegu sieci infra-
struktury w zagospodarowaniu terenu;   

3)  uwzglćdnienie ograniczeĉ wynikających 
z położenia w otoczeniu lotniska Poznaĉ – 
Ławica, zgodnie z przepisami odrćbnymi.   

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

1)  dopuszczenie robót budowlanych w zakresie 
sieci:   

a)  infrastruktury technicznej, w tym w szczegól-
noċci sieci elektroenergetycznej,   

b)  systemu monitoringu wizyjnego oraz syste-
mu służb ratowniczych i bezpieczeĉstwa pu-
blicznego;   

2)  powiązanie sieci z układem zewnćtrznym 
oraz zapewnienie dostćpu do sieci zgodnie 
z przepisami odrćbnymi.   

7.  Ustala sić stawkć służącą naliczeniu opłaty 
z tytułu wzrostu wartoċci nieruchomoċci w wysoko-
ċci 30%.   
 
§ 10. 1.  Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem ZP, dla którego obowiązują ustalenia 
niniejszego paragrafu, ustala sić przeznaczenie pod 
zieleĉ urządzoną.   

2.  W zakresie zasad ochrony i kształtowania ła-
du przestrzennego ustala sić zakaz lokalizacji:   

1)  budynków;   
2)  ogrodzeĉ;   
3)  stanowisk postojowych.   

3.  W zakresie zasad ochrony ċrodowiska, przy-
rody i krajobrazu kulturowego ustala sić:   

1)  ochronć istniejących drzew;   
2)  dopuszczenie nowych nasadzeĉ drzew, pod 

warunkiem, że nie koliduje to z istniejącymi 
elementami infrastruktury technicznej;   

3)  zagospodarowanie zielenią wszystkich wol-
nych od utwardzenia fragmentów terenów, 
z uwzglćdnieniem przepisów odrćbnych.   

4.  W zakresie wymagaĉ wynikających z potrzeb 
kształtowania przestrzeni publicznych ustala sić:   

1)  urządzenie terenu jako ogólnodostćpnej 
przestrzeni publicznej;   

2)  kształtowanie nawierzchni ciągów pieszych, 
obiektów małej architektury i oċwietlenia oraz 
zieleni w sposób tworzący kompozycyjnie 
spójne rozwiązanie architektoniczne i urbani-
styczne;   

3)  zakaz lokalizacji:   
a)  urządzeĉ reklamowych,   
b)  napowietrznych sieci infrastruktury technicz-

nej,   
c)  stacji transformatorowych,   
d)  tymczasowych obiektów budowlanych;   
4)  dopuszczenie lokalizacji:   
a)  obiektów małej architektury,   
b)  ciągów pieszych,   
c)  elementów systemu informacji miejskiej,   
d)  sieci infrastruktury technicznej, z zastrzeże-

niem pkt 3 lit. b – c.   
5.  W zakresie parametrów i wskaźników kształ-

towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, 
ustala sić powierzchnić biologicznie czynną nie 
mniejszą niż 80% powierzchni terenu.   

6.  W zakresie szczególnych warunków zago-
spodarowania terenów i ograniczeĉ w ich użytkowa-
niu ustala sić:   

1)  dostćp dla pojazdów obsługi technicznej do 
przyległych dróg publicznych, zgodnie 
z przepisami odrćbnymi;   

2)  w zagospodarowaniu terenu uwzglćdnienie 
wymagaĉ i ograniczeĉ wynikających 
z przebiegu sieci infrastruktury technicznej;   

3)  uwzglćdnienie ograniczeĉ wynikających 
z położenia w otoczeniu lotniska Poznaĉ – 
Ławica, zgodnie z przepisami odrćbnymi.   

7.  W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy 
i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 
technicznej ustala sić:   

1)  dopuszczenie robót budowlanych w zakresie 
sieci:   

a)  infrastruktury technicznej, w tym w szczegól-
noċci sieci: wodociągowej, kanalizacyjnej, ga-
zowej, ciepłowniczej, elektroenergetycznej 
i telekomunikacyjnej,   

b)  systemu monitoringu wizyjnego oraz syste-
mu służb ratowniczych i bezpieczeĉstwa pu-
blicznego;   

2)  powiązanie sieci z układem zewnćtrznym 
oraz zapewnienie dostćpu do sieci zgodnie 
z przepisami odrćbnymi;   

3)  odprowadzanie wód opadowych i roztopo-
wych poprzez nawierzchnie przepuszczalne.   

8.  Ustala sić stawkć służącą naliczeniu opłaty 
z tytułu wzrostu wartoċci nieruchomoċci w wysoko-
ċci 30%.   
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§ 11. 1. Dla terenów 1KD-Z, 2KD-Z, KD-L, 1KD-D, 2KD-
D, 3KD-D, 4KD-D, 5KD-D, 6KD-D, 7KD-Dxs, dla któ-
rych obowiązują ustalenia niniejszego paragrafu, 
ustala sić przeznaczenie pod drogi publiczne:   

1)  KD-Z – klasy zbiorczej;   
2)  KD-L – klasy lokalnej;   
3)  KD-D, KD-Dxs – klasy dojazdowej.   

2.  W zakresie zasad ochrony i kształtowania ła-
du przestrzennego:   

1)  zakazuje sić lokalizacji:   
a)  budynków,   
b)  tymczasowych obiektów budowlanych, 

z uwzglćdnieniem pkt 2 lit. b i c,   
c)  urządzeĉ reklamowych i szyldów, 

z wyjątkiem umieszczanych w wiatach komu-
nikacji zbiorowej,   

d)  napowietrznych sieci infrastruktury technicz-
nej,   

e)  stacji transformatorowych;   
2)  dopuszcza sić lokalizacjć:   
a)  sieci infrastruktury technicznej, z zastrzeże-

niem pkt 1 lit. d - e,   
b)  wiat przystankowych na przystankach komu-

nikacji zbiorowej na terenach: 1KD-Z i 2KD-Z,   
c)  kiosków ulicznych wbudowanych w wiaty 

przystankowe, o których mowa w lit. b,   
d)  drogowych obiektów inżynierskich;   
3)  ustala sić zachowanie spójnego rozwiązania 

elementów, takich jak: nawierzchnie, oċwie-
tlenie, obiekty małej architektury w ramach 
poszczególnych terenów.   

3.  W zakresie zasad ochrony ċrodowiska, przy-
rody i krajobrazu kulturowego ustala sić:   

1)  zachowanie i ochronć alei drzew na terenie 
1KD-Z, oznaczonej na rysunku planu;   

2)  ochronć zieleni na terenie 2KD-Z;   
3)  dopuszczenie nowych nasadzeĉ drzew, pod 

warunkiem, że nie koliduje to z elementami 
drogi i infrastrukturą techniczną;   

4)  zagospodarowanie zielenią nieutwardzonych 
fragmentów terenów dróg;   

5)  dopuszczenie stosowania rozwiązaĉ tech-
nicznych i organizacyjnych w celu ogranicze-
nia emisji hałasu komunikacyjnego, zgodnie 
z przepisami odrćbnymi.   

4.  W zakresie wymagaĉ wynikających z potrzeb 
kształtowania przestrzeni publicznych:   

1)  ustala sić zagospodarowanie terenów jako 
ogólnodostćpnych obszarów przestrzeni pu-
blicznej;   

2)  dopuszcza sić lokalizacjć ogrodzeĉ związa-
nych z funkcjonowaniem układu drogowego;   

3)  dopuszcza sić lokalizacjć obiektów małej ar-
chitektury i elementów systemu informacji 
miejskiej, o ile nie koliduje to z realizacją po-
zostałych ustaleĉ planu.   

5.  W zakresie parametrów i wskaźników kształ-
towania zabudowy oraz zagospodarowania ustala sić 
szerokoċć dróg w liniach rozgraniczających, zgodnie 
z rysunkiem planu.   

6.  W zakresie szczególnych warunków zago-
spodarowania terenu oraz ograniczeĉ w jego użyt-
kowaniu ustala sić uwzglćdnienie ograniczeĉ:   

1)  wynikających z przebiegu sieci infrastruktury,   
2)  wynikających z położenia w otoczeniu lotni-

ska Poznaĉ – Ławica, zgodnie z przepisami 
odrćbnymi.   

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

1)  dla terenu 1KD-Z ustala sić:   
a)  lokalizacjć jezdni,   
b)  lokalizacjć chodnika po południowo-

wschodniej stronie jezdni,   
c)  lokalizacjć ciągu pieszego w alei drzew, po 

północno-zachodniej stronie jezdni,   
d)  lokalizacjć ċcieżki rowerowej po północno-

zachodniej stronie jezdni,   
e)  przystosowanie drogi do prowadzenia ko-

munikacji autobusowej poprzez zabezpiecze-
nie odpowiednich parametrów jezdni na szla-
ku i skrzyżowaniach,   

f)  dopuszczenie lokalizacji zatok autobusowych,   
g)  zakaz lokalizacji stanowisk postojowych dla 

samochodów,   
h)  zakaz lokalizacji zjazdów, z zastrzeżeniem lit. 

i i j,   
i)  powiązanie z terenem 2KDW jednym zjaz-

dem;   
j)  dopuszczenie maksymalnie trzech zjazdów 

na teren ZD;   
2)  dla terenu 2KD-Z ustala sić:   
a)  lokalizacjć jezdni,   
b)  lokalizacjć obustronnych chodników,   
c)  lokalizacjć obustronnych ċcieżek rowero-

wych,   
d)  przystosowanie drogi do prowadzenia ko-

munikacji autobusowej poprzez zabezpiecze-
nie odpowiednich parametrów jezdni na szla-
ku i skrzyżowaniach,   

e)  dopuszczenie lokalizacji zatok autobusowych,   
f)  zakaz lokalizacji stanowisk postojowych dla 

samochodów,   
g)  zakaz lokalizacji zjazdów, z wyjątkiem nie 

wićcej niż dwóch zjazdów na tereny położone 
poza granicami planu, po południowej stronie 
terenu;   

3)  dla terenu KD-L ustala sić:   
a)  lokalizacjć jezdni,   
b)  lokalizacjć chodnika po stronie terenu ZD,   
c)  dopuszczenie wprowadzenia trasy publicznej 

komunikacji autobusowej, wraz z przystan-
kami zlokalizowanymi na jezdni,   

d)  dopuszczenie lokalizacji czćċci jezdni, 
w przypadku poszerzenia jezdni poza granice 
planu,   

e)  zakaz lokalizacji stanowisk postojowych dla 
samochodów;   

4)  dla terenów 1KD-D, 2KD-D, 3KD-D, 4KD-D, 
5KD-D i 6KD-D ustala sić:   

a)  lokalizacjć jezdni i obustronnych chodników, 
z zastrzeżeniem lit. b,   
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b)  dopuszczenie lokalizacji pieszo-jezdni bez 
wydzielonych jezdni i chodników, w miej-
scach ograniczeĉ terenowych,   

c)  dla terenu 4KD-D powiązanie pieszo-
rowerowe z terenem 3KDWxs,   

d)  dla terenu 4KD-D zakaz powiązaĉ dla ruchu 
samochodowego z terenem 3KDWxs,   

e)  na terenach 1KD-D, 2KD-D, 3KD-D i 4KD-D lo-
kalizacjć placu do zawracania samochodów 
na nieprzelotowym zakoĉczeniu drogi,   

f)  dopuszczenie lokalizacji stanowisk postojo-
wych;   

5)  dla terenu 7KD-Dxs ustala sić lokalizacjć pie-
szo-jezdni z dopuszczeniem lokalizacji jezdni 
i co najmniej jednostronnego chodnika, 
z zastrzeżeniem pkt 6;   

6)  dla terenu 7KD-Dxs na odcinku pomićdzy te-
renem 1KD-Z a terenem 1KDW ustala sić lo-
kalizacjć jezdni i jednostronnego chodnika;   

7)  w zakresie niedefiniowanym     ustaleniami 
planu ustala sić parametry układu komunika-
cyjnego zgodnie z klasyfikacją i przepisami 
odrćbnymi;   

8)  dopuszcza sić lokalizacjć dodatkowych, in-
nych niż ustalone planem, elementów układu 
komunikacyjnego, zgodnie z przepisami od-
rćbnymi;   

9)  ustala sić zachowanie ciągłoċci powiązaĉ 
elementów pasa drogowego, w szczególnoċci 
jezdni, pieszo-jezdni, ċcieżek rowerowych, 
chodników w granicach obszaru planu oraz 
z zewnćtrznym układem komunikacyjnym, 
zgodnie z przepisami odrćbnymi, z zastrzeże-
niem pkt 4 lit. d;   

10)  w zakresie kształtowania sieci:   
a)  dopuszcza sić roboty budowlane w zakresie 

sieci infrastruktury technicznej, w tym 
w szczególnoċci sieci: wodociągowej, kanali-
zacyjnej, gazowej, ciepłowniczej, elektroener-
getycznej i telekomunikacyjnej,   

b)  dopuszcza sić roboty budowlane w zakresie 
sieci systemu monitoringu wizyjnego oraz 
systemu służb ratowniczych i bezpieczeĉstwa 
publicznego,   

c)  ustala sić powiązanie sieci z układem ze-
wnćtrznym oraz zapewnienie dostćpu do sie-
ci, zgodnie z przepisami odrćbnymi,   

d)  dopuszcza sić lokalizacjć magistrali wodo-
ciągowej na terenie 1KD-Z,   

e)  ustala sić odprowadzanie wód opadowych 
i roztopowych do sieci kanalizacji deszczowej.   

8.  Ustala sić stawkć służącą naliczeniu opłaty z 
tytułu wzrostu wartoċci nieruchomoċci w wysokoċci 
30%.   
 
§ 12. 1. Dla terenów 1KDW, 2KDW, 3KDWxs 
i 4KDWxs, dla których obowiązują ustalenia niniej-
szego paragrafu, ustala sić przeznaczenie pod drogi 
wewnćtrzne.   

2.  W zakresie zasad ochrony i kształtowania ła-
du przestrzennego:   

1)  zakazuje sić lokalizacji:   

a)  budynków,   
b)  tymczasowych obiektów budowlanych,   
c)  urządzeĉ reklamowych i szyldów,   
d)  napowietrznych sieci infrastruktury technicz-

nej,   
e)  stacji transformatorowych;   
2)  dopuszcza sić lokalizacjć:   
a)  elementów systemu informacji miejskiej,   
b)  sieci infrastruktury technicznej, z zastrzeże-

niem pkt 1 lit. d - e,   
c)  obiektów małej architektury,   
d)  ogrodzeĉ związanych z funkcjonowaniem 

układu drogowego.   
3.  W zakresie zasad ochrony ċrodowiska, przy-

rody i krajobrazu kulturowego ustala sić:   
1)  zagospodarowanie powierzchni nieutwar-

dzonych zielenią urządzoną;   
2)  dopuszczenie stosowania rozwiązaĉ tech-

nicznych i organizacyjnych w celu ogranicze-
nia emisji hałasu komunikacyjnego, zgodnie 
z przepisami odrćbnymi.   

4.  W zakresie parametrów i wskaźników kształ-
towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu 
ustala sić szerokoċć dróg w liniach rozgraniczają-
cych, zgodnie z rysunkiem planu.   

5. W zakresie szczególnych warunków zago-
spodarowania terenu oraz ograniczeĉ w jego użyt-
kowaniu:   

1)  ustala sić zapewnienie dostćpu dla samo-
chodów do terenów 9MN, 10MN, 11MN, 
1MW, 2MW/U i 2U;   

2)  dopuszcza sić dostćp do terenu 1MW/U 
i 3MW/U;   

3)  ustala sić uwzglćdnienie ograniczeĉ:   
a)  wynikających z przebiegu sieci infrastruktury,   
b)  wynikających z położenia w otoczeniu lotni-

ska Poznaĉ – Ławica, zgodnie z przepisami 
odrćbnymi.   

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

1)  dla terenu 1KDW ustala sić:   
a)  lokalizacjć jezdni i co najmniej jednostronne-

go chodnika, z dopuszczeniem lokalizacji pie-
szo-jezdni, bez wydzielonej jezdni i chodnika,   

b)  powiązanie z drogą publiczną 7KD-Dxs, 
zgodnie z przepisami odrćbnymi,   

c)  dopuszczenie lokalizacji stanowisk postojo-
wych pod warunkiem zabezpieczenia możli-
woċci przejazdu i przejċcia;   

2)  dla terenu 2KDW ustala sić:   
a)  lokalizacjć jezdni i co najmniej jednostronne-

go chodnika, z dopuszczeniem lokalizacji pie-
szo-jezdni, bez wydzielonej jezdni i chodnika,  
~   

b)  powiązanie z drogą publiczną 1KD-Z jednym 
zjazdem, zgodnie z przepisami odrćbnymi,   

c)  dopuszczenie lokalizacji stanowisk postojo-
wych pod warunkiem zabezpieczenia możli-
woċci przejazdu i przejċcia;   

3)  dla terenu 3KDWxs ustala sić:   
a)  lokalizacjć pieszo-jezdni,   
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b)  powiązanie pieszo-rowerowe z terenem 4KD-
D, z zakazem powiązania samochodowego,   

c)  powiązanie poprzez drogi 1KDW, 2KDW, 
4KDWxs z drogą publiczną 1KD-Z lub z drogą 
7KD-Dxs, zgodnie z przepisami odrćbnymi;   

4)  dla terenu 4KDWxs ustala sić:   
a)  lokalizacjć pieszo-jezdni,   
b)  powiązanie poprzez drogi 1KDW, 2KDW, 

3KDWxs z drogą publiczną 1KD-Z lub z drogą 
7KD-Dxs, zgodnie z przepisami odrćbnymi;   

5)  dopuszczenie robót budowlanych w zakresie 
sieci:   

a)  infrastruktury technicznej, w tym w szczegól-
noċci sieci: wodociągowej, kanalizacyjnej, ga-
zowej, ciepłowniczej, elektroenergetycznej 
i telekomunikacyjnej,   

b)  systemu monitoringu wizyjnego oraz syste-
mu służb ratowniczych i bezpieczeĉstwa pu-
blicznego;   

6)  powiązanie sieci z układem zewnćtrznym 
oraz zapewnienie dostćpu do sieci zgodnie 
z przepisami odrćbnymi;   

7)  odprowadzenie wód opadowych i roztopo-
wych do sieci kanalizacji deszczowej.   

7.  Ustala sić stawkć służącą naliczeniu opłaty 
z tytułu wzrostu wartoċci nieruchomoċci w wysoko-
ċci 30%.   
 
§ 13. Wykonanie uchwały powierza sić Prezydentowi 
Miasta Poznania.    
 
§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Wojewódz-
twa Wielkopolskiego.    

 

 Przewodniczący  
Rady Miasta Poznania  
(-) Grzegorz Ganowicz 
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Załącznik  nr 2  

do uchwały nr XVII/189/VI/2011 
Rady Miasta Poznania 

z dnia 30 sierpnia 2011 r. 
 
 

ROZSTRZYGNIĆCIE RADY MIASTA POZNANIA O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO 
PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO "ŁAWICA 3" W POZNANIU 

 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. 
Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 
954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 
225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 
123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 
i Nr 220, poz. 1413 oraz z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 
75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 
130, poz. 871, Nr 149, poz. 996 i Nr 155, poz. 1043 
oraz z 2011 r. Nr 32, poz. 159 i Nr 153, poz. 901) roz-
strzyga sić, co nastćpuje: 
 
§ 1 
Zgłaszający uwagć: Polski Związek Działkowców, 
Rodzinny Ogród Działkowy im. 1000-lecia Paĉstwa 
Polskiego, Ul. Bukowska 236, 60-169 Poznaĉ 
uwaga dotyczy: Zmiany przeznaczenia działki 2/43, 
ark. 08, obr. Ławica z 1ZP na ZD.  
rozstrzygnićcie: uwaga nieuwzglćdniona 
uzasadnienie: Po stronie północnej ogrodów dział-
kowych jest zlokalizowany gćsty pas zieleni - teren 
zieleni publicznej, urządzonej (teren ZP), który sta-
nowi osłonć ogrodów działkowych od ulicy  Bukow-
skiej. Zieleĉ ta wraz z pełnym ogrodzeniem stwarza 
korzystne warunki akustyczne dla ogrodów działko-
wych. 
 
§ 2 
Zgłaszający uwagć: rada osiedla Ławica 
uwaga dotyczy: Wnosimy o dopisanie w § 8 pkt 5 
nastćpującego zapisu: Bezwzglćdny zakaz wszelkich 
wjazdów i wejċć (furtek) od strony Osiedla Edwar-
dowo. W MPZP Edwardowo uchwalonym 18.04.2000 
r. nie przewidziano wjazdów ani furtek w ogrodzeniu. 
W ogrodzeniu zrealizowanym w 2009 roku powstały 
„dzikie” furtki prowadzące z terenów ZD na tereny 
zieleni publicznej oraz zieleni przyulicznej w strefie 
komunikacji pieszo-jezdnej „strefy zamieszkania” 
Osiedla Edwardowo. 
rozstrzygnićcie: uwaga nieuwzglćdniona 
uzasadnienie: Dla terenu ogrodów działkowych pro-
jekt planu ustala dostćp dla samochodów z ul. Le-
ċnych Skrzatów nie wićcej niż 3 zjazdami lub z ul. 
Strzegomskiej, nie okreċla zasad dostćpu dla pie-
szych, projekt planu nie ogranicza dostćpu pieszych 
do terenów publicznych, jakimi są m.in. zieleĉ czy 
drogi przylegające do terenu ogrodów działkowych 
zarówno od strony zachodniej, jak i wschodniej. Lo-
kalizacjć „dzikich” wejċć/wyjċć z terenu ogrodów  
 
 

 
działkowych powinien regulować regulamin ogro-
dów działkowych,  nie ma zapisów ograniczających 
wjazdy czy furtki w ogrodzeniu na tereny publicznych 
dróg wraz ze strefą zieleni w mpzp Edwardowo. 
 
§ 3 
Zgłaszający uwagć: rada osiedla Ławica 
uwaga dotyczy: Wnosimy o zmianć zapisu § 8 pkt 6 
ppkt 1 (dotyczy terenu ZD): zapewnienie w granicach 
terenu miejsc postojowych dla samochodów osobo-
wych i rowerów. 
Uzasadnienie: Zapis o koniecznoċci parkowania na 
terenie ZD (ogródki działkowe) jest nierealny – w 
MPZP należy wydzielić konkretne tereny pod parking 
dla około 260 samochodów (1 mp na 1 ogródek 
działkowy) – na terenie ZD lub na terenie przyległym 
objćtym planem Ławica 3. 
Naszym zdaniem pozostawienie zapisu w obecnej 
formie skutkować bćdzie dzikim parkowaniem na 
terenach zielonych wzdłuż ul. Leċnych Skrzatów, w 
Lasku Marceliĉskim oraz na terenie Osiedla Edwar-
dowo. 
rozstrzygnićcie: uwaga nieuwzglćdniona 
uzasadnienie: W proj. planu jest zapis dla terenu ZD 
o zapewnieniu na własnym terenie miejsc postojo-
wych dla samochodów osobowych i rowerów, to 
ogrody działkowe są zobowiązane do wydzielenia 
konkretnego miejsca do parkowania na własnym 
terenie. 
 
§ 4 
Zgłaszający uwagć: rada osiedla Ławica 
uwaga dotyczy: Wnosimy o zmianć zapisu § pkt 4 
ppkt 5b: wysokoċć zabudowy dla terenu 2MW/U – do 
4 kondygnacji i nie wićcej niż 12,5 m na zapis: wyso-
koċć zabudowy do 3 kondygnacji i nie wićcej niż 11 
m (podobnie jak dla terenu 1MW/U). 
Wywyższenie do zabudowy działek sąsiednich spo-
woduje niepokój przestrzenny i konkurencjć wido-
kową dla chronionej zabytkowej alei drzew wzdłuż ul. 
Leċnych Skrzatów. 
rozstrzygnićcie: uwaga nieuwzglćdniona  
uzasadnienie: Dla terenu 2MW/U jest ustalona wyso-
koċć do 4 kondygnacji i nie wićcej niż 12,5 m, po-
dobnie jak dla terenu obok 1MW, to nie jest wywyż-
szenie zabudowy, ma ona taką samą wysokoċć jak na 
terenie sąsiednim 1MW, dostosowaną  do parame-
trów istniejącej już obok  zabudowy jednorodzinnej 
szeregowej. Topole w ul. Leċnych Skrzatów są bar-
dzo strzeliste i jeszcze wyższe, Zarząd Zieleni Miej-
skiej pozytywnie zaopiniował projekt planu. Aleja 
drzew w ul. Leċnych Skrzatów nie jest chronioną 
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zabytkową aleją, natomiast jest chroniona przez pro-
jekt planu. 
 
§ 5 
Zgłaszający uwagć: osoby fizyczne 
uwaga dotyczy: Z powodu naszej wieloletniej egzy-
stencji w sąsiedztwie zabudowy niskiej wnosimy o jej 
zachowanie, potraktowano nas bez poszanowania i 
zachowania intymnoċci  lokalizacyjnej jaką posiada-
my obecnie.  
rozstrzygnićcie: uwaga nieuwzglćdniona w czćċci 
uzasadnienie: W projekcie planu na terenie sąsied-
nim do działek właċcicieli zgłaszających uwagi jest 
teren 1MW/U – który stanowi zabudowć niską – do 3 
kondygnacji i nie wićcej niż 11,0 m, wielorodzinną 
lub usługową. Wysokoċci zabudowy przy ul. Wieczo-
rynki  i na terenie 1MW/U są podobne. Dla poprawy 
klimatu zamieszkania i zapewnienia intymnoċci, czć-
ċciowo uwzglćdniono uwagć i wprowadzono strefć 
zieleni na granicy terenu 1MW/U w sąsiedztwie dzia-
łek przy ul. Wieczorynki. 
 
§ 6 
Zgłaszający uwagć: osoby fizyczne 
uwaga dotyczy: Wnosimy o potraktowanie nowo 
projektowanego przedłużenia ulicy W. Bełzy z do-
prowadzeniem jej do ul. Bukowskiej.  
rozstrzygnićcie: uwaga nieuwzglćdniona  
uzasadnienie: Poprowadzenie drogi na przedłużeniu 
ul. Bełzy do ul. Bukowskiej jest nieuzasadnione, gdyż 
tereny zabudowy wzdłuż ul. Bukowskiej obsługuje 
tylko droga serwisowa prowadzona mićdzy ekranem 
akustycznym a zabudową, która łączy sić z ul. Le-
ċnych Skrzatów, dodatkowe obciążanie ruchem i 
wyprowadzanie ruchu na drogć serwisową nie ma 
uzasadnienia. 
 
§ 7 
Zgłaszający uwagć: osoby fizyczne 
uwaga dotyczy: Pragniemy zwrócić uwagć na układ 
komunikacyjny, dzisiaj przy tak licznym nasyceniu 
ruchu samochodowego z trudem poruszamy sić 
drogami osiedlowymi ale najwićkszym problemem 
jest włączenie sić do ruchu w ulicć Bukowską, pćcz-
niejące osiedla zlokalizowane poza miastem jak np. 
Dopiewo, Skórzewo, Lusowo oraz planowane tereny 
MW/U jednoznacznie zasilą natłok samochodowy w 
okolicach wyjazdu z ulicy Leċnych Skrzatów – to 
również budzi w nas niepokój. 
rozstrzygnićcie: uwaga nieuwzglćdniona 
uzasadnienie: Zaproponowany układ komunikacyjny 
opiera sić na istniejącej siatce dróg publicznych oraz 
systemie projektowanych dróg wewnćtrznych połą-
czonych ulicą Leċnych Skrzatów z ul. Bukowską, 
Brzechwy  lub Strzegomską. Ulica Bukowska i Strze-
gomska w ostatnim czasie są poszerzane, co wpłynie 
na poprawć sytuacji w tym rejonie. 
 
§ 8 
Zgłaszający uwagć: osoba fizyczna 
uwaga dotyczy: W § 3 ust. 1 pkt 1 lit. e, znajduje sić 
nastćpujący zapis ustalający zakaz lokalizacji ogro-

dzeĉ z betonowych elementów prefabrykowanych. 
W § 3 ust. 1 pkt. 1 lit. f znajduje sić zapis ustalający 
zakaz lokalizacji ogrodzeĉ innych niż ażurowe i wyż-
szych niż 1,5 m. 
Wnoszć o zmodyfikowanie zapisu § 3 ust. 1 pkt 1 lit. 
e, w nastćpujący sposób: zamiast zapisu: „zakaz 
lokalizacji ogrodzeń z betonowych elementów prefa-
brykowanych” wprowadzenie nastćpującego zapisu: 
zakaz lokalizacji ogrodzeĉ składających sić z przćseł 
wykonanych z prefabrykatów betonowych. Wnoszć o 
wykreċlenie lub zmodyfikowanie zapisu § 3 ust. 1 pkt 
1 lit. f, w sposób, który umożliwia lokalizacjć np. 
ogrodzeĉ murowanych. 
rozstrzygnićcie: uwaga nieuwzglćdniona  
uzasadnienie: Projekt planu ustala ogrodzenia ażu-
rowe oraz zakaz lokalizacji ogrodzeĉ pełnych i z be-
tonowych elementów prefabrykowanych, co dotyczy 
zarówno przćseł, jak i elementów podmurówki czy 
elementów mićdzy przćsłami, ma to na celu dbałoċć 
o ład przestrzenny m.in. ulic publicznych i wygląd 
przestrzeni publicznych. 
 
§ 9 
Zgłaszający uwagć: osoba fizyczna 
uwaga dotyczy: W §3 ust. 6 pkt 1 ustala sić koniecz-
noċć zapewnienia na działce budowlanej nie mniej 
niż 2 stanowiska postojowe na każdy budynek miesz-
kalny oraz dodatkowe 1 stanowisko w przypadku 
wydzielenia w budynku drugiego lokalu mieszkalne-
go albo dodatkowe 2 stanowiska w przypadku wy-
dzielenia w budynku lokalu użytkowego. 
Wnoszć o zmodyfikowanie zapisu § 3 ust. 6 pkt 1 i 
okreċlenie minimalnie 1 stanowiska postojowego na 
każdy budynek mieszkalny dla zabudowy szeregowej 
lub bliźniaczej. 
rozstrzygnićcie: uwaga nieuwzglćdniona  
uzasadnienie: Polityka parkingowa dla miasta Pozna-
nia została okreċlona i przyjćta przez Radć Miasta 
Poznania, obowiązuje dla zabudowy mieszkaniowej 
oraz dla innych funkcji. 
 
§ 10 
Zgłaszający uwagć: osoba fizyczna 
uwaga dotyczy: Projekt planu ustala na nieprzeloto-
wym zakoĉczeniu drogi 4 KD-D (ulica Bełzy) lokaliza-
cjć placu do zawracania samochodów. 
Wnoszć o wykreċleniu proponowanego zapisu pro-
jektu planu oraz wykreċlenie na załączniku zapisu 
dotyczącego lokalizacji placu do zawracania samo-
chodów na zakoĉczeniu drogi 4KD-D. 
rozstrzygnićcie: uwaga nieuwzglćdniona  
uzasadnienie: W § 11 ust. 7 pkt 4 lit. e ustala sić loka-
lizacjć placu do zawracania samochodów na nieprze-
lotowym zakoĉczeniu drogi, jest to element koniecz-
ny do wykonania zawracania (poszerzenie do 12,0 
m), związany z zakazem powiązaĉ dla ruchu samo-
chodowego pomićdzy terenem 4KD-D a 3KDWxs. 
 
§ 11 
Zgłaszający uwagć: osoba fizyczna 
uwaga dotyczy: W § 11 ust. 7 pkt 4 znajdują sić na-
stćpujące zapisy: 
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- lit. c) dla terenu 4KD-D powiązanie pieszo-
rowerowe z terenem 3KDWxs, 
- lit. d) dla terenu 4KD-D zakaz powiązaĉ dla 
ruchu samochodowego z terenem 3KDWxs 
Wnoszć o wprowadzenie w § 12 adekwatnych zapi-
sów jak w § 11 ust. 7 pkt 4 lit. c i d, w zakresie ustaleĉ 
dla terenu 3KDWxs. 
rozstrzygnićcie: uwaga nieuwzglćdniona  
uzasadnienie: Analogiczny zapis już istnieje, w § 12  
ust. 6 pkt 3 lit. b jest już taki zapis: ustala sić powią-
zanie pieszo-rowerowe z terenem 4KD-D, z zakazem 
powiązania samochodowego. 
 
§ 12 
Zgłaszający uwagć: Prezes Zarządu Stowarzyszenia 
Przyjaciół  Osiedla Ławica 
uwaga dotyczy: braku zgodnoċci ze Studium 
M2n/M1n – tereny zabudowy niskiej, mieszkaniowej 
jednorodzinnej z usługami podstawowymi z dopusz-
czeniem terenów zabudowy niskiej, mieszkaniowej 
wielorodzinnej. zwracamy uwagć na sformułowanie 
„usługi podstawowe”. W projekcie mpzp Ławica 3 
nie doċć, że wydzielono tereny przeznaczone od 
usługi (U1 i U2) to dodatkowo zapisano możliwoċć 
wykorzystania na usługi w budynkach na terenie 
1MW w pierwszej kondygnacji. W zapisach dotyczą-
cych terenów 1MW/U i 2MW/U ustala sić przezna-
czenie pod zabudowć mieszkaniową wielorodzinną 
lub pod zabudowć usługową, z dopuszczeniem 
utrzymania istniejącego schroniska dla zwierząt. W 
odniesieniu do terenu 3MW/U podobnie zapisano: 
ustala sić przeznaczenie pod zabudowć mieszkanio-
wą wielorodzinną lub pod zabudowć usługową. Wy-
nika z tego, że cała zabudowa tzw. wielorodzinna (z 
wyłączeniem górnych kondygnacji terenu 1MW mo-
że być przeznaczona na usługi. Przypominamy, że wg 
studium usługi podstawowe to usługi publiczne i 
komercyjne istotnie dla codziennego życia mieszkaĉ-
ców, takie jak handel, kultura, gastronomia i rzemio-
sło bytowe. W związku z powyższym oczekujemy na 
zapisanie w projekcie mpzp jednoznacznego sformu-
łowania dotyczącego usług. Tym bardziej, że w tym 
projekcie zapisano zaistnienie ich wszelkich możli-
wych rodzajów. 
rozstrzygnićcie: uwaga nieuwzglćdniona  
uzasadnienie: Na terenie 1MW okreċlono przezna-
czenie pod zabudowć mieszkaniową wielorodzinną, 
jest dopuszczenie lokalizowania usług w parterach 
budynków oraz zakaz lokalizowania hoteli, szpitali, 
miejsc zgromadzeĉ, kin, teatrów oraz sal konferen-
cyjnych i widowiskowych. Są możliwe wszelkie inne 
usługi towarzyszące funkcji mieszkaniowej i z nią 
współistniejące, pod warunkiem uzyskania wymaga-
nych warunków akustycznych na granicach z tere-
nami o zdefiniowanych standardach akustycznych w 
ċrodowisku oraz uzyskania standardów akustycznych 
w ċrodowisku jak dla terenów zabudowy mieszka-
niowej wielorodzinnej, zgodnie z przepisami odrćb-
nymi. Są wićc ograniczenia i nie jest możliwe lokali-
zowanie wszelkich możliwych rodzajów usług, usłu-
gą podstawową jest także wyodrćbnienie strefy 
ogrodu jako ogólnodostćpnego miejsca zagospoda-
rowanego urządzoną zielenią niską i wysoką.  

Wprowadzono także tereny 1MW/U, 2MW/U i 3MW/U 
oraz tereny 1U i 2U – przeznaczone pod zabudowć 
mieszkaniową lub usługową, jest to zgodne z zapi-
sami „Studium...” , które dopuszcza wzdłuż ulic klasy 
Z,G (a takimi drogami są ulice Bukowska i Leċnych 
Skrzatów)  możliwoċć lokalizacji usług ogólnomiej-
skich, z zakazem lokalizacji przedsićwzićć mogących 
zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na 
ċrodowisko, w rozumieniu przepisów odrćbnych, z 
wyjątkiem inwestycji celu publicznego, oraz z zaka-
zem lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni 

sprzedaży powyżej 500 m2, obiektów handlu hurto-
wego i półhurtowego, magazynów, obiektów takich 
jak: stacje paliw, stacje gazu, stacje obsługi samo-
chodów, myjnie, warsztaty samochodowe, blachar-
nie, lakiernie, a także pod warunkiem uzyskania wy-
maganych warunków akustycznych na granicach z 
terenami o zdefiniowanych standardach akustycz-
nych w ċrodowisku oraz uzyskania standardów aku-
stycznych w ċrodowisku jak dla terenów zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej, zgodnie z przepisami 
odrćbnymi w przypadku zabudowy mieszkaniowej 
lub usługowej. 
 
§ 13 
Zgłaszający uwagć: Prezes Zarządu Stowarzyszenia 
Przyjaciół  Osiedla Ławica 
uwaga dotyczy: W studium jest wyraźny, jedno-
znaczny zapis w odniesieniu do terenu M1n: „prefe-
rowana zabudowa do 3 kondygnacji nadziemnych”. 
Tymczasem w projekcie mpzp budynki trzykondy-
gnacyjne zapisano wyłącznie dla terenu oznaczonego 
1MW/U. 
rozstrzygnićcie: uwaga nieuwzglćdniona  
uzasadnienie: „Studium...” okreċla możliwoċć lokali-
zacji zabudowy niskiej, co w przypadku zabudowy 
mieszkaniowej oznacza wysokoċć do 4 kondygnacji, 
dopuszcza też lokalne obniżenia lub podwyższenia 
zabudowy. 
 
§ 14 
Zgłaszający uwagć: Prezes Zarządu Stowarzyszenia 
Przyjaciół  Osiedla Ławica 
uwaga dotyczy: Jesteċmy przeciwni, by na terenie 
U1 znalazły sić budynki o wysokoċci przekraczającej 
wysokoċć budynków wielorodzinnych. 
rozstrzygnićcie: uwaga nieuwzglćdniona  
uzasadnienie: Teren 1U znajduje sić u zbiegu ulic  
Bukowskiej i  Leċnych Skrzatów i dla podkreċlenia  
rangi miejsca wprowadzono wysokoċć od 12,0 m do 
15,0 m. „Studium...” dopuszcza podwyższenie  lub 
obniżenie wysokoċci zabudowy, akcentowanie wyż-
szą zabudową przestrzeni najistotniejszych. 
 
§ 15 
Zgłaszający uwagć: Prezes Zarządu Stowarzyszenia 
Przyjaciół  Osiedla Ławica 
uwaga dotyczy: Niezrozumiałe są zapisy dotyczące 
terenu oznaczonego 3MW/U. W §5 pkt 5 zapisano 
jednoczeċnie zakaz lokalizacji nowej zabudowy i za-
chowanie zabudowy istniejącej. Chyba, że chodzi 
tutaj o bezwzglćdne zachowanie trzech murowanych 



Dziennik Urzćdowy 
Województwa Wielkopolskiego Nr 302 – 29371 – Poz. 4844 
 

baraków z mieszkaniami komunalnymi. Przypomi-
namy też: 
Zapis ze Studium 2008 IV E4 4.1.1 
- „Folwark Edwardowo – dwór, park, czwora-
ki” (cz. Południowa) – założenie dworsko – parkowe i 
folwarczne 
- Na ww. terenie należy: przeciwdziałać roz-
wojowi chaotycznej zabudowy wokół założenia, za-
pewnić ochronć układu przestrzennego założenia z 
zachowaną jednorodną w charakterze i strukturze 
tradycyjną zabudowć mieszkalną i gospodarczą, 
posiadająca wartoċci dla architektury regionalnej; 
- Utworzyć poprzez wyznaczone w obszarze 
obiekty i budynki historyczne płaszczyznć odniesie-
nia dla pozostałych obiektów i zapewnić dostosowa-
nie nowej zabudowy do charakterystycznych form i 
kolorytu istniejących w obrćbie historycznego zało-
żenia obiektów. Zapisy te nie znalazły swojego od-
zwierciedlenia w mpzp Ławica 3. 
rozstrzygnićcie: uwaga nieuwzglćdniona  
uzasadnienie: Projekt planu chroni założenie fol-
warczne dawnego folwarku Edwardowo, utrzymuje 
jego jednorodny charakter i strukturć oraz założenie 
kompozycyjno-przestrzenne budynków mieszkalnych 
, gospodarczych, ogrodów  wewnątrz założenia oraz 
ceglanego muru otaczającego założenie. Zostało to 
pozytywnie uzgodnione przez Miejskiego Konserwa-
tora Zabytków. Projekt planu jednoczeċnie umożliwia 
powstanie zabudowy wokół założenia – wyznacza 

zarówno linie zabudowy, jak i parametry mogącej 
powstać tu zabudowy. 
 
§ 16 
Zgłaszający uwagć: Prezes Zarządu Stowarzyszenia 
Przyjaciół  Osiedla Ławica 
uwaga dotyczy: W studium 2008 w pkt dotyczącym 
Kierunków Rozwoju Infrastruktury Społecznej istnieje 
zapis: Sport i rekreacja – należy dążyć do osiągnićcia 
nastćpujących wskaźników: m. in. boiska – 2000 do 
3000 mieszkaĉców na obiekt. Na terenie objćtym 
mpzp Ławica 3 bćdzie mieszkało ponad 3000 ludzi. 
rozstrzygnićcie: uwaga nieuwzglćdniona  
uzasadnienie: Są to wskaźniki, do których należy 
dążyć, na terenie objćtym planem z analiz wynika, że 
może zamieszkać ok. 2000 nowych mieszkaĉców, 
tereny sportu i rekreacji oraz sportu i oċwiaty  zostały 
wskazane w mpzp Ławica 1 i mpzp Ławica 2. 
 
§ 17 
Zgłaszający uwagć: Prezes Zarządu Stowarzyszenia 
Przyjaciół  Osiedla Ławica 
uwaga dotyczy: wyeliminowania przejazdu –  przej-
ċcia ulicą Bełzy do ulicy Brzechwy. 
rozstrzygnićcie: uwaga nieuwzglćdniona 
uzasadnienie: W proj. planu  jest ustalenie dotyczące 
lokalizacji przejċcia pieszego i rowerowego z wyłą-
czeniem przejazdu dla samochodów mićdzy ul. 4KD-
D a 3KDWxs, przejċcie to stanowi powiązanie nowej 
zabudowy z zachodnią czćċcią osiedla. 
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Załącznik nr 3 
do uchwały nr XVII/189/VI/2011 

Rady Miasta Poznania 
z dnia 30 sierpnia 2011 r. 

 
ROZSTRZYGNIĆCIE RADY MIASTA POZNANIA O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W MIEJSCOWYM 
PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO "ŁAWICA 3" W POZNANIU, INWESTYCJI Z ZAKRESU 
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAĈ WŁASNYCH GMINY, ORAZ ZASAD ICH FI-

NANSOWANIA 
 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 
r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, 
poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 
319 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 
2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, 
poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413 oraz z 2010 r. Nr 24, 
poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, 
poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996 i Nr 
155, poz. 1043 oraz z 2011 r. Nr 32, poz. 159 i Nr 
153, poz. 901) rozstrzyga sić, co nastćpuje: 
 
§ 1 Sposób realizacji zapisanych w planie inwesty-
cji z zakresu infrastruktury technicznej: 
1. Zadania w zakresie realizacji dróg publicznych 

przewidzianych w planie oraz związanych 
z nimi wykupami terenów prowadzić bćdą 
właċciwe jednostki miejskie. 

2. Zadania w zakresie infrastruktury technicznej 
prowadzić bćdą właċciwe przedsićbiorstwa, w 
kompetencji których leży rozwój sieci: wodo-
ciągowej i kanalizacji sanitarnej, energetycz-
nej, gazociągowej i cieplnej, zgodnie z miej-
scowym planem zagospodarowania prze-
strzennego oraz na podstawie przepisów od-
rćbnych. Zadania w zakresie gospodarki od-
padami realizowane bćdą zgodnie z planem 
gospodarki odpadami oraz na podstawie prze-
pisów odrćbnych. 

 
 

 
3. Podstawć przyjćcia do realizacji zadaĉ okreċlo-

nych w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego, które należą do zadaĉ wła-
snych gminy, stanowić bćdą zapisy Wielolet-
niej Prognozy Finansowej Miasta Poznania. 

4. Okreċlenie terminów przystąpienia i zakoĉczenia 
realizacji tych zadaĉ, ustalone bćdzie według 
kryteriów i zasad przyjćtych przy konstruowa-
niu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 
Poznania. 

5. Inwestycje realizowane mogą być etapowo w 
zależnoċci od wielkoċci ċrodków przeznaczo-
nych na inwestycje. 

 
§ 2 Zasady finansowania inwestycji z zakresu in-
frastruktury technicznej okreċlonych w planie. 
Finansowanie inwestycji bćdzie mogło odbywać 
sić poprzez: 
1) wydatki z budżetu gminy, 
2) współfinansowanie ċrodkami zewnćtrznymi, 
poprzez budżet gminy – w ramach m.in.: 
a) dotacji unijnych, 
b) dotacji samorządu województwa, 
c) dotacji i pożyczek z funduszy celowych, 
d) kredytów i pożyczek bankowych, 
e) innych ċrodków zewnćtrznych. 
3) udział inwestorów w finansowaniu w ramach 
porozumieĉ o charakterze cywilnoprawnym lub w 
formie partnerstwa publiczno-prywatnego – 
„PPP”, a także właċcicieli nieruchomoċci
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 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Sypniewo” w Poznaniu.  

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, 
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 
i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, 
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 
1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, 
z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. 
Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, 
z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 

r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, 
poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, 
poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 
679 i Nr 134, poz. 777) oraz art. 20 ust. 1 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 
717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 
r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, 
poz. 319 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 
880, z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 


