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UCHWAŁA NR XV/147/VI/2011 RADY MIASTA POZNANIA 

 z dnia 12 lipca 2011 r. 

 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Michałowo – Borecka” 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 oraz z 2010 r. Nr 
28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675 i Nr 40, 
poz. 230 oraz z 2011 r. Nr 117, poz. 679) oraz art. 20 
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. 
Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 
1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, 
z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. 
Nr 127, poz. 880, 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) 
uchwala sić, co nastćpuje:  
 

§ 1. 1. Uchwala sić miejscowy plan zagospodarowa-
nia przestrzennego „Michałowo – Borecka” w Po-
znaniu, po stwierdzeniu zgodności ze „Studium uwa-
runkowaĉ i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego miasta Poznania” (uchwała Nr 
XXXI/299/V/2008 Rady Miasta Poznania z dnia 18 
stycznia 2008 r.), zwany dalej „planem”.   

2. Granicć obszaru objćtego planem określa ry-
sunek planu.   

3. Integralnymi czćściami uchwały są:   
1)  załącznik Nr 1 – stanowiący czćść graficzną, 

zwany „rysunkiem planu”, opracowany 
w skali 1: 1000 i zatytułowany: Miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego „Mi-
chałowo – Borecka” w Poznaniu;   

2)  załącznik Nr 2 – stanowiący rozstrzygnićcie 
Rady Miasta Poznania o sposobie rozpatrze-
nia uwag wniesionych do projektu planu;   

3)  załącznik Nr 3 – stanowiący rozstrzygnićcie 
Rady Miasta Poznania o sposobie realizacji 
zapisanych w planie inwestycji z zakresu in-
frastruktury technicznej, które należą do za-
daĉ własnych gminy oraz zasadach ich finan-
sowania.   

 

§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:    
1)  akcencie urbanistycznym – należy przez to 

rozumieć czćść budynku wyróżniającą sić 

z otoczenia formą architektury, wysokością, 
w miejscu wskazanym na rysunku planu;   

2)  elemencie systemu informacji miejskiej – na-
leży przez to rozumieć zaprojektowany dla 
miasta Poznania system tablic informacyj-
nych, opisujących i ułatwiających orientacjć 
w mieście, w tym tablice z nazwą ulicy, nu-
merem posesji, tablice informujące o obiek-
tach użyteczności publicznej;   

3)  ogrodzeniu ażurowym – należy przez to ro-
zumieć ogrodzenie, w którym czćść ażurowa 
stanowi nie mniej niż 60% powierzchni ogro-
dzenia;   

4)  powierzchni zabudowy – należy przez to ro-
zumieć sumć powierzchni wszystkich budyn-
ków zlokalizowanych na działce budowlanej, 
wyznaczonych przez rzut pionowy zewnćtrz-
nych krawćdzi ścian budynku na powierzch-
nić terenu;   

5)  strefie ogrodów – należy przez to rozumieć 
obszar zagospodarowany zielenią, z dopusz-
czeniem lokalizacji obiektów małej architektu-
ry oraz dojść i dojazdów do budynków zloka-
lizowanych poza strefą ogrodów, na którym 
zakazuje sić stosowania nawierzchni nieprze-
puszczalnych;   

6)  szyldzie – należy przez to rozumieć oznacze-
nie jednostki organizacyjnej lub przedsićbior-
cy, ich siedzib lub miejsc wykonywania dzia-
łalności, umieszczane na elewacjach budyn-
ków;   

7)  urządzeniu reklamowym – należy przez to ro-
zumieć nośnik informacji i promocji wizualnej 
w jakiejkolwiek materialnej formie wraz 
z elementami konstrukcyjnymi i zamocowa-
niami;   

8)  tablicy informacyjnej – należy przez to rozu-
mieć element systemu informacji miejskiej, 
informacji turystycznej, przyrodniczej lub 
edukacji ekologicznej.   

 

§ 3. Ustala sić nastćpujące przeznaczenie terenów:    
1)  tereny zabudowy:   
a)  mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone 

symbolami: 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 
6MN, 7MN, 8MN, 9MN, 10MN, 11MN, 12MN 
i 13MN,   

b)  mieszkaniowej jednorodzinnej lub zabudowy 
usługowej, oznaczone symbolami: 1MN/U, 
2MN/U, 3MN/U i 4MN/U;   

2)  tereny zieleni:   
a)  urządzonej z wodami powierzchniowymi 

śródlądowymi, oznaczone symbolami: 
1ZP/WS, 2ZP/WS, 3ZP/WS, 4ZP/WS i 5ZP/WS,   
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b)  otwartej, publicznej, oznaczone symbolem 
ZO,   

c)  otwartej, publicznej, z wodami powierzch-
niowymi śródlądowymi i infrastrukturą tech-
niczną kanalizacji, oznaczone symbolem 
ZO/WS/K;   

3)  tereny komunikacji:   
a)  dróg publicznych, oznaczone symbolami: KD-

Z, KD-L, 1KD-D, 2KD-D, 3KD-D i 4KD-D,   
b)  dróg wewnćtrznych, oznaczone symbolami: 

1KDW, 2KDW, 3KDW, 4KDW, 5KDW i 6KDW;   
4)  tereny infrastruktury technicznej elektroener-

getyki, oznaczone symbolami: 1E i 2E.   
 
§ 4. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego: 

1)  ustala sić zakaz lokalizacji:   
a)  tymczasowych obiektów budowlanych, 

z wyjątkiem kiosków wbudowanych w wiaty 
przystankowe na przystankach komunikacji 
zbiorowej,   

b)  budynków na terenach komunikacji i tere-
nach: 1ZP/WS, 2ZP/WS, 3ZP/WS, 4ZP/WS, 
5ZP/WS, ZO i ZO/WS/K,   

c)  urządzeĉ reklamowych, z wyjątkiem umiesz-
czanych na wiatach przystankowych,   

d)  ogrodzeĉ pełnych oraz żelbetowych,   
e)  ogrodzeĉ na terenach komunikacji, z wyjąt-

kiem służących zapewnieniu bezpieczeĉstwa 
ruchu,   

f)  ogrodzeĉ na terenach: 1ZP/WS, 2ZP/WS, 
3ZP/WS, 4ZP/WS, 5ZP/WS, ZO i ZO/WS/K, 
z wyjątkiem ogrodzeĉ, których lokalizacja wy-
nika ze wzglćdów bezpieczeĉstwa;   

2)  dopuszcza sić lokalizacjć:   
a)  sieci infrastruktury technicznej, z wyjątkiem 

nowych sieci napowietrznych i z uwzglćdnie-
niem lit. b,   

b)  na terenach 1E i 2E infrastruktury telekomu-
nikacyjnej,   

c)  szyldów o powierzchni nie wićkszej niż 1,0 m 
2 na budynkach, w miejscach nieprzesłaniają-
cych elementów i detali architektonicznych,   

d)  tablic informacyjnych i elementów systemu 
informacji miejskiej, w miejscach nieprzesła-
niających elementów i detali architektonicz-
nych,   

e)  ogrodzeĉ wyłącznie ażurowych lub w formie 
żywopłotów, o wysokości nie wićkszej niż 1,5 
m, z zastrzeżeniem pkt 1 lit. e i f,   

f)  obiektów małej architektury.   
 
§ 5. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody 
i krajobrazu kulturowego:    

1)  ustala sić:   
a)  na terenach: 1ZP/WS, 2ZP/WS, 3ZP/WS i 

4ZP/WS:   
 - zachowanie cieku Dworski Rów jako otwar-

tego, z dopuszczeniem realizacji przepustów,   
 - powszechny dostćp do cieku Dworski Rów, 

zgodnie z przepisami odrćbnymi,   
b)  na terenie 5ZP/WS:   

 - zachowanie cieku Łćżynka jako otwartego, 
z dopuszczeniem realizacji przepustów,   

 - powszechny dostćp do cieku Łćżynka, zgod-
nie z przepisami odrćbnymi,   

c)  na terenie KD-Z ustala sić zachowanie cieku 
Łćżynka jako rowu otwartego z dopuszcze-
niem jego skanalizowania,   

d)  na terenie ZO/WS/K:   
 - zachowanie cieku jako otwartego, z dopusz-

czeniem realizacji przepustów,   
 - powszechny dostćp do cieku, zgodnie 

z przepisami odrćbnymi,   
e)  zagospodarowanie zielenią wszystkich wol-

nych od utwardzenia fragmentów terenów, 
z uwzglćdnieniem przepisów odrćbnych,   

f)  lokalizacjć szpaleru drzew, zgodnie z rysun-
kiem planu,   

g)  nakaz utrzymania jakości gleby i ziemi na po-
ziomie wymaganych standardów, a w przy-
padku gdy nie są one zachowane, doprowa-
dzenia jakości gleby i ziemi do wymaganych 
standardów, zgodnie z przepisami odrćbny-
mi,   

h)  segregacjć, gromadzenie i zagospodarowa-
nie odpadów, zgodnie przepisami odrćbnymi,   

i)  odprowadzanie ścieków bytowych i komu-
nalnych do sieci kanalizacji sanitarnej,   

j)  w zakresie wód opadowych i roztopowych:   
 - na terenach MN i MN/U zagospodarowanie 

w granicach działki budowlanej, z uwzglćd-
nieniem pkt 3 lit. d,   

 - na terenach: ZO, ZO/WS/K, 1ZP/WS, 
2ZP/WS, 3ZP/WS, 4ZP/WS i 5ZP/WS zagospo-
darowanie w granicach terenu,   

 - na terenach KDW zagospodarowanie w gra-
nicach terenów, z uwzglćdnieniem pkt 3 lit. d,   

 - na terenach dróg publicznych odprowadze-
nie do sieci kanalizacji deszczowej, z dopusz-
czeniem zagospodarowania w granicach te-
renu, z zastrzeżeniem pkt 3 lit. e,   

k)  na wylotach kanałów deszczowych do ro-
wów, cieków lub zbiorników retencyjnych, 
nakaz stosowania urządzeĉ podczyszczają-
cych wody opadowe i roztopowe,   

l)  na terenach MN i MN/U nakaz zastosowania 
nawierzchni przepuszczalnych w przypadku 
lokalizacji podjazdów i parkingów,   

m)  na terenach: ZO, ZO/WS/K, 1ZP/WS, 2ZP/WS, 
3ZP/WS, 4ZP/WS i 5ZP/WS nakaz zastosowa-
nia nawierzchni przepuszczalnych w przypad-
ku lokalizacji ścieżek pieszych;   

2)  ustala sić zakaz:   
a)  lokalizacji przydomowych oczyszczalni ście-

ków,   
b)  stosowania w nowych budynkach pieców 

i trzonów kuchennych na paliwo stałe, 
z wyjątkiem paliw odnawialnych z biomasy,   

c)  lokalizacji przedsićwzićć mogących zawsze 
lub potencjalnie znacząco oddziaływać na 
środowisko w rozumieniu przepisów odrćb-
nych, z wyjątkiem inwestycji celu publicznego 
z zakresu łączności publicznej lub innych do-
puszczonych w planie,   
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d)  lokalizacji kondygnacji podziemnych;   
3)  dopuszcza sić:   
a)  nowe nasadzenia drzew, inne niż wymienio-

ne w pkt 1 lit. f,   
b)  lokalizacjć budowli hydrotechnicznych i 

urządzeĉ melioracji wodnych,   
c)  przebudowć elektroenergetycznej linii napo-

wietrznej SN wyłącznie na linić kablową,   
d)  odprowadzanie wód opadowych i roztopo-

wych do sieci kanalizacji deszczowej,   
e)  odprowadzenie wód opadowych i roztopo-

wych do rowu z terenu KD-L,   
f)  stosowanie indywidualnych systemów 

grzewczych, zgodnie z przepisami odrćbnymi, 
z zastrzeżeniem pkt 2 lit. b,   

g)  do czasu realizacji sieci kanalizacji sanitarnej 
odprowadzenie ścieków komunalnych do 
bezodpływowych zbiorników do gromadzenia 
ścieków.   

2.  W zakresie kształtowania komfortu akustycz-
nego w środowisku, zgodnie z przepisami odrćbny-
mi, ustala sić nakaz uzyskania dopuszczalnego po-
ziomu hałasu w środowisku:   

1)  dla terenów MN, jak dla terenów zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej;   

2)  dla terenów MN/U, jak dla terenów zabudo-
wy mieszkaniowo-usługowej.   

 

§ 6. W zakresie zasad kształtowania przestrzeni pu-
blicznych, na terenach dróg publicznych ustala sić 
zachowanie spójnego rozwiązania elementów wypo-
sażenia, takich jak: nawierzchnie, latarnie, obiekty 
małej architektury.    
 

§ 7. W zakresie szczegółowych parametrów 
i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospo-
darowania, na terenach oznaczonych symbolami: 
1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN, 7MN, 8MN, 
9MN, 10MN, 11MN, 12MN i 13MN:    

1)  ustala sić:   
a)  lokalizacjć zabudowy zgodnie z nieprzekra-

czalnymi liniami zabudowy, wyznaczonymi na 
rysunku planu, z dopuszczeniem wysunićcia 
przed linić czćści budynku, takich jak: okapy, 
gzymsy, balkony, tarasy, ganki wejściowe, 
wiatrołapy, schody i pochylnie zewnćtrzne, na 
głćbokość nie wićkszą niż 1,5 m,   

b)  lokalizacjć na działce budowlanej jednego 
budynku mieszkalnego jednorodzinnego jako 
wolno stojącego, z wyjątkiem terenów 4MN 
i 5MN, gdzie dopuszcza sić zabudowć bliźnia-
czą,   

c)  udział powierzchni biologicznie czynnej 
w powierzchni działki budowlanej nie mniej-
szy niż 50%,   

d)  powierzchnić zabudowy działki budowlanej 
nie wićkszą niż:   

 - 15% powierzchni na terenach: 1MN, 3MN, 
4MN, 5MN, 6MN, 10MN, 11MN, 12MN, 
13MN,   

 - 20% powierzchni na terenach: 2MN, 7MN, 
8MN, 9MN,   

e)  wysokość budynku mieszkalnego nie wićkszą 
niż:   

 - 9,0 m w przypadku dachu płaskiego,   
 - 11,0 m w przypadku dachu stromego,   
f)  wysokość:   
 - garażu dobudowanego lub wolno stojącego 

nie wićkszą niż 5,5 m,   
 - budynku gospodarczego nie wićkszą niż 5,5 

m,   
g)  dachy strome lub płaskie,   
h)  w przypadku dachów stromych symetryczny 

kąt nachylenia połaci dachowych:   
 - do 45o na terenach 8MN i 9MN,   
 - od 30o do 35o na terenach: 1MN, 2MN, 3MN, 

4MN, 5MN, 6MN, 7MN, 10MN, 11MN, 12MN 
i 13MN,   

i)  jednolitą geometrić i kąt nachylenia połaci 
dachowych dla budynków zlokalizowanych na 
działce budowlanej i dla budynków bliźnia-
czych,   

j)  w przypadku lokalizacji budynku gospo-
darczego, garażu dobudowanego lub wolno 
stojącego, wycofanie ich w stosunku do bu-
dynku mieszkalnego o co najmniej 2,0 m,   

k)  strefć ogrodów na terenach: 7MN, 8MN, 
10MN, 11MN, 12MN, 13MN, zgodnie z rysun-
kiem planu,   

l)  zapewnienie stanowisk postojowych, zgod-
nie z § 15 ust. 1 pkt 5 lit. a,   

m)  dostćp do przyległych dróg publicznych lub 
dróg publicznych poprzez drogi wewnćtrzne, 
zgodnie z przepisami odrćbnymi,   

n)  zakaz wydzielania dróg wewnćtrznych, 
z wyjątkiem terenów 4MN i 5MN,   

o)  powierzchnić nowych działek budowlanych, 
z wyłączeniem działek pod obiekty infrastruk-
tury technicznej, nie mniejszą niż 1000 m2 ;   

2)  dopuszcza sić lokalizacjć:   
a)  garaży wbudowanych w budynek mieszkal-

ny, dobudowanych lub wolno stojących,   
b)  wolno stojących budynków gospodarczych,   
c)  dojść, dojazdów, urządzeĉ budowlanych, 

z zastrzeżeniem § 5 ust. 1 pkt 2 lit. a, naziem-
nych stanowisk postojowych dla pojazdów.   

 

§ 8. W zakresie szczegółowych parametrów i wskaź-
ników kształtowania zabudowy oraz zagospodaro-
wania, na terenach oznaczonych symbolami: 1MN/U, 
2MN/U, 3MN/U i 4MN/U:    

1)  ustala sić:   
a)  lokalizacjć zabudowy, zgodnie z obowiązują-

cymi liniami zabudowy, wyznaczonymi na ry-
sunku planu, z dopuszczeniem:   

 - wysunićcia przed linić czćści budynku, ta-
kich jak: okapy, gzymsy, balkony, tarasy, gan-
ki wejściowe, wiatrołapy, schody i pochylnie 
zewnćtrzne, na głćbokość nie wićkszą niż 1,5 
m,   

 - cofnićcia nie wićcej niż 20% długości elewa-
cji budynku, na głćbokość nie wićkszą niż 1,0 
m,   

b)  lokalizacjć zabudowy zgodnie z nieprzekra-
czalnymi liniami zabudowy, wyznaczonymi na 
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rysunku planu, z dopuszczeniem wysunićcia 
przed linić czćści budynku, takich jak: okapy, 
gzymsy, balkony, tarasy, ganki wejściowe, 
wiatrołapy, schody i pochylnie zewnćtrzne, na 
głćbokość nie wićkszą niż 1,5 m,   

c)  lokalizacjć budynków w układzie wolno sto-
jącym,   

d)  udział powierzchni biologicznie czynnej 
w powierzchni działki budowlanej nie mniej-
szy niż 50%,   

e)  powierzchnić zabudowy nie wićkszą niż 30% 
powierzchni działki budowlanej,   

f)  wysokość budynku nie wićkszą niż:   
 - 11,0 m dla budynku mieszkalnego lub bu-

dynku mieszkalno-usługowego,   
 - 10,0 m dla budynku usługowego,   
 - 5,5 m dla budynku gospodarczego, garażu 

dobudowanego lub wolno stojącego,   
g)  dachy strome o symetrycznym kącie nachy-

lenia połaci dachowych od 30o do 35o ,   
h)  dla budynków usługowych dowolną geome-

trić dachów,   
i)  jednolitą geometrić i kąt nachylenia połaci 

dachowych dla budynków zlokalizowanych na 
danej działce budowlanej,   

j)  w przypadku lokalizacji budynku gospo-
darczego, garażu dobudowanego lub wolno 
stojącego, wycofanie ich w stosunku do bu-
dynku mieszkalnego o co najmniej 2,0 m,   

k)  lokalizacjć akcentu urbanistycznego o wyso-
kości nie wićkszej niż 1,5 m od wysokości bu-
dynku, na którym jest zlokalizowany, zgodnie 
z rysunkiem planu,   

l)  zapewnienie stanowisk postojowych, zgod-
nie z § 15 ust. 1 pkt 5, 6 i 7,   

m)  dostćp do dróg publicznych lub dróg pu-
blicznych poprzez drogi wewnćtrzne, zgodnie 
z przepisami odrćbnymi,   

n)  powierzchnić nowych działek budowlanych, 
z wyłączeniem działek pod obiekty infrastruk-
tury technicznej, nie mniejszą niż 1500 m2 ;   

2)  dopuszcza sić:   
a)  lokalizacjć dojść, dojazdów, urządzeĉ budow-

lanych, z zastrzeżeniem § 5 ust. 1 pkt 2 lit. a, 
dróg wewnćtrznych, naziemnych stanowisk 
postojowych, pod warunkiem, że nie narusza 
to wymaganego ustaleniami planu udziału 
powierzchni biologicznie czynnej w po-
wierzchni działki budowlanej,   

b)  lokalizacjć garażu wbudowanego, dobudo-
wanego lub wolno stojącego,   

c)  lokalizacjć wolno stojących budynków go-
spodarczych,   

d)  lokalizacjć stacji transformatorowej wbudo-
wanej w budynek usługowy lub wolno stoją-
cej, zgodnie z przepisami odrćbnymi,   

e)  w przypadku lokalizacji stacji transformato-
rowej wolno stojącej wydzielenie działki 
o powierzchni nie mniejszej niż 50 m2 ;   

3)  zakazuje sić lokalizacji obiektów handlu hur-
towego i półhurtowego oraz obiektów han-
dlowych o łącznej powierzchni sprzedaży 
i wystawienniczej powyżej 300 m2 .   

 

§ 9. W zakresie szczegółowych parametrów i wskaź-
ników kształtowania zabudowy oraz zagospodaro-
wania, na terenach oznaczonych symbolami: ZO, 
ZO/WS/K, 1ZP/WS, 2ZP/WS, 3ZP/WS, 4ZP/WS 
i 5ZP/WS ustala sić:    

1)  udział powierzchni biologicznie czynnej 
w powierzchni terenu nie mniejszy niż 70%;   

2)  dostćp do przyległych dróg publicznych, 
zgodnie z przepisami odrćbnymi;   

3)  dopuszczenie lokalizacji ścieżek pieszych.   
 

§ 10. W zakresie szczegółowych parametrów i 
wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospo-
darowania, na terenach oznaczonych symbolami 1E 
i 2E ustala sić:    

1)  lokalizacjć stacji transformatorowej małoga-
barytowej, z uwzglćdnieniem pkt 5;   

2)  wysokość stacji nie wićkszą niż 3,6 m;   
3)  dowolną geometrić dachu;   
4)  dostćp do przyległych dróg publicznych, 

zgodnie z przepisami odrćbnymi;   
5)  na terenie 2E dopuszczenie zachowania ist-

niejącej stacji transformatorowej.   
 
§ 11.W zakresie szczegółowych parametrów i wskaź-
ników kształtowania zabudowy oraz zagospodaro-
wania, na terenach oznaczonych symbolami: KD-Z,  
KD-L, 1KD-D, 2KD-D, 3KD-D i 4KD-D ustala sić:    

1)  szerokość w liniach rozgraniczających zgod-
nie z rysunkiem planu;   

2)  dla terenu KD-Z:   
a)  jezdnić oraz dwustronne chodniki, z zastrze-

żeniem lit. c,   
b)  dwukierunkową ścieżkć rowerową lub dwie 

jednokierunkowe ścieżki rowerowe położone 
po obu stronach drogi, z zastrzeżeniem lit. c,   

c)  w miejscach ograniczeĉ terenowych dopusz-
czenie lokalizacji jednostronnego chodnika, 
ścieżek pieszo-rowerowych lub wyznaczenia 
pasów rowerowych na jezdni,   

d)  wymóg przystosowania drogi do prowadze-
nia komunikacji autobusowej oraz dopusz-
czenie lokalizacji zatok i wiat przystankowych 
w strefach przystanków,   

e)  zakaz lokalizacji miejsc postojowych;   
3)  dla terenu KD-L:   
a)  jezdnić oraz dwustronne chodniki,   
b)  dopuszczenie wyznaczenia pasów rowero-

wych na jezdni przy jej krawćdziach;   
4)  dla terenu 1KD-D jezdnić oraz dwustronne 

chodniki;   
5)  dla terenu 2KD-D jezdnić oraz co najmniej 

jednostronny chodnik;   
6)  dla terenów 3KD-D i 4KD-D jezdnić oraz co 

najmniej jednostronny chodnik, z dopuszcze-
niem zamiany na pieszo-jezdnić;   

7)  dopuszczenie lokalizacji dodatkowych, in-
nych niż ustalone planem, elementów układu 
komunikacyjnego.   
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§ 12.W zakresie szczegółowych parametrów i wskaź-
ników kształtowania zabudowy oraz zagospodaro-
wania, na terenach oznaczonych symbolami: 1KDW, 
2KDW, 3KDW, 4KDW, 5KDW i 6KDW ustala sić:    

1)  szerokość w liniach rozgraniczających zgod-
nie z rysunkiem planu;   

2)  jezdnić z co najmniej jednostronnym chodni-
kiem, z dopuszczeniem zamiany na pieszo-
jezdnić;   

3)  na zakoĉczeniu drogi 3KDW plac do zawra-
cania samochodów;   

4)  dopuszczenie lokalizacji dodatkowych, in-
nych niż ustalone planem, elementów układu 
komunikacyjnego.   

 

§ 13. W zakresie granic i sposobów zagospodarowa-
nia terenów lub obiektów podlegających ochronie na 
podstawie przepisów odrćbnych, ustala sić zasady 
ochrony środowiska i przyrody oraz ograniczenia 
w zagospodarowaniu zgodnie z niniejszym planem 
dla obszaru planu w całości znajdującego sić 
w zasićgu czwartorzćdowego zbiornika wód pod-
ziemnych – Dolina Kopalna Wielkopolska.    
 

§ 14. W zakresie szczególnych warunków zagospoda-
rowania terenów i ograniczeĉ w ich użytkowaniu 
ustala sić:    

1)  uwzglćdnienie w zagospodarowaniu ograni-
czeĉ wynikających z przebiegu rowów melio-
racyjnych innych niż wyznaczone na rysunku 
planu, zgodnie z przepisami odrćbnymi;   

2)  do czasu przebudowy elektroenergetycznych 
linii napowietrznych SN na linie kablowe, 
uwzglćdnienie w zagospodarowaniu ograni-
czeĉ wynikających z ich przebiegu i obszaru 
oddziaływania, zgodnie z przepisami odrćb-
nymi.   

 

§ 15.1. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy 
i budowy systemów komunikacji ustala sić:   

1)  klasy dróg publicznych:   
a)  na terenie KD-Z – zbiorczą,   
b)  na terenie KD-L – lokalną,   
c)  na terenach KD-D – dojazdową;   
2)  zachowanie ciągłości powiązaĉ elementów 

pasa drogowego, w szczególności jezdni, 
chodników, ścieżek rowerowych w granicach 
obszaru planu oraz z zewnćtrznym układem 
komunikacyjnym, zgodnie z przepisami od-
rćbnymi;   

3)  lokalizacjć zjazdów, zgodnie z przepisami od-
rćbnymi;   

4)  dla dróg wewnćtrznych niewyznaczonych na 
rysunku planu szerokość nie mniejszą niż 8,0 
m;   

5)  na terenach przeznaczonych pod zabudowć 
nakaz zapewnienia stanowisk postojowych 
dla samochodów osobowych, w łącznej licz-
bie nie mniejszej niż:   

a)  na każdy budynek mieszkalny w zabudowie 
jednorodzinnej: 2 stanowiska postojowe 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,   

b)  na każde 1000 m2 powierzchni użytkowej biur 
i urzćdów: 30 stanowisk postojowych, w tym 
3 dla pojazdów osób niepełnosprawnych,   

c)  na każde 1000 m2 powierzchni użytkowej 
obiektów handlowych: 45 stanowisk postojo-
wych, w tym 6 dla pojazdów osób niepełno-
sprawnych,   

d)  na każde 1000 m2 powierzchni użytkowej 
obiektów oświatowych: 10 stanowisk posto-
jowych, w tym 1 dla pojazdów osób niepeł-
nosprawnych,   

e)  na każde 100 miejsc w obiektach gastrono-
micznych: 36 stanowisk postojowych, w tym 
6 dla pojazdów osób niepełnosprawnych,   

f)  na każde 10 łóżek w szpitalach: 20 stanowisk 
postojowych, w tym 3 dla pojazdów osób 
niepełnosprawnych,   

g)  na każde 100 łóżek w hotelach: 50 stanowisk 
postojowych, w tym 3 dla pojazdów osób 
niepełnosprawnych,   

h)  na każde 1000 m2 powierzchni użytkowej 
obiektów usługowych, innych niż wymienio-
ne w lit. b-g, 30 stanowisk postojowych, 
w tym 3 dla pojazdów osób niepełnospraw-
nych;   

6)  na terenach przeznaczonych pod zabudowć 
nakaz zapewnienia stanowisk postojowych 
dla rowerów, w łącznej liczbie nie mniejszej 
niż:   

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

b)  na każde 1000 m2 powierzchni użytkowej 
obiektów handlowych: 20 stanowisk postojo-
wych,   

c)  na każde 1000 m2 powierzchni użytkowej 
obiektów oświatowych: 20 stanowisk posto-
jowych,   

d)  na każde 100 miejsc w obiektach gastrono-
micznych: 15 stanowisk postojowych,   

e)  na każde 10 łóżek w szpitalach: 2 stanowiska 
postojowe,   

f)  na każde 1000 m2 powierzchni użytkowej 
obiektów usługowych, innych niż wymienio-
ne w lit. a-e, 15 stanowisk postojowych;   

7)  dla obsługi zabudowy usługowej zapewnie-
nie miejsc do przeładunku towarów, zlokali-
zowanych poza stanowiskami postojowymi 
wymienionymi w pkt. 5.   

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

1)  ustala sić:   
a)  powiązanie sieci infrastruktury technicznej 

z układem zewnćtrznym oraz zapewnienie 
dostćpu do sieci, zgodnie z przepisami od-
rćbnymi,   

b)  zaopatrzenie w wodć z sieci wodociągowej;   
2)  dopuszcza sić roboty budowlane w zakresie 

sieci:   
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a)  infrastruktury technicznej, w tym w szczegól-
ności sieci: wodociągowej, kanalizacyjnej, ga-
zowej, elektroenergetycznej, telekomunika-
cyjnej,   

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

 

§ 16. Dla obszaru objćtego planem ustala sić stawkć 
służącą naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości 
nieruchomości w wysokości 30%.    

 
§ 17.Wykonanie uchwały powierza sić Prezydentowi 
Miasta Poznania.    
 
§ 18. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od 
daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Woje-
wództwa Wielkopolskiego.    

 

 Przewodniczący 
Rady Miasta Poznania  
(-) Grzegorz Ganowicz 
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Załącznik nr 2 
do uchwały nr XV/147/VI/2011 

Rady Miasta Poznania 
z dnia 12 lipca 2011 r. 

 
ROZSTRZYGNIĆCIE RADY MIASTA POZNANIA O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO 

PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO „MICHAŁOWO - BORECKA” 
W POZNANIU 

 

Do projektu miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego „Michałowo - Borecka” 

w Poznaniu złożono uwagi, które zostały uwzglćd-
nione przez Prezydenta Miasta Poznania.

 
 
 
 

Załącznik nr 3 
do uchwały nr XV/147/VI/2011 

Rady Miasta Poznania 
z dnia 12 lipca 2011 r. 

 
ROZSTRZYGNIĆCIE RADY MIASTA POZNANIA O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W MIEJSCOWYM 

PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO  „MICHAŁOWO - BORECKA” W POZNANIU, INWESTY-
CJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ ,KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAĈ WŁASNYCH GMINY ORAZ 

ZASAD ICH FINANSOWANIA 
 
 
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) roz-
strzyga 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 właści-
we jednostki miejskie. 
 
2. Zadania w zakresie infrastruktury technicznej 
prowadzić bćdą właściwe przedsićbiorstwa, w 
kompetencji których leży rozwój sieci: wodocią-
gowej i kanalizacji sanitarnej, energetycznej, gazo-
ciągowej i cieplnej, zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego oraz na pod-
stawie przepisów odrćbnych. Zadania w zakresie 
gospodarki odpadami realizowane bćdą zgodnie z 
miejscowym planem zagospodarowania prze-
strzennego, zgodnie z planem gospodarki odpa-
dami oraz na podstawie przepisów odrćbnych. 

3. Podstawć przyjćcia do realizacji zadaĉ określo-
nych w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego, które należą do zadaĉ własnych 
gminy, stanowić bćdą zapisy Wieloletniej Progno-
zy Finansowej Miasta Poznania. 
 
4. Określenie terminów przystąpienia i zakoĉczenia 
realizacji tych zadaĉ, ustalone bćdzie według kry-
teriów i zasad przyjćtych przy konstruowaniu Wie-
loletniej Prognozy Finansowej Miasta Poznania. 
 
5. Inwestycje realizowane mogą być etapowo w 
zależności od wielkości środków przeznaczonych 
na inwestycje. 
 
§ 2 Zasady finansowania inwestycji z zakresu in-
frastruktury technicznej określonych w planie. 
Finansowanie inwestycji bćdzie odbywać sić po-
przez: 
1) wydatki z budżetu gminy, 
2) współfinansowanie środkami 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 środków zewnćtrznych. 
3) udział inwestorów w finansowaniu w ramach 
porozumieĉ o charakterze cywilnoprawnym lub w 
formie partnerstwa publiczno-prywatnego – 
„PPP”, a także właścicieli nieruchomości 

  


