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3. Za podstawê przyjêcia do realizacji zadañ okre�lonych
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,
które nale¿¹ do zadañ w³asnych gminy, stanowiæ bêd¹ zapisy
Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Miasta Poznania.

4. Okre�lenie terminów przyst¹pienia i zakoñczenia re-
alizacji tych zadañ, ustalone bêdzie wed³ug kryteriów i zasad
przyjêtych przy konstruowaniu Wieloletniego Programu In-
westycyjnego Miasta Poznania.

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

§2. Zasady finansowania inwestycji z zakresu infrastruk-
tury technicznej okre�lonych w planie.

Finansowanie inwestycji bêdzie odbywaæ siê poprzez:

1) Wydatki z bud¿etu gminy,

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

a) dotacji unijnych,

b) dotacji samorz¹du województwa,

c) dotacji i po¿yczek z funduszy celowych,

d) kredytów i po¿yczek bankowych,

e) innych �rodków zewnêtrznych.

3) Udzia³ inwestorów w finansowaniu w ramach porozumieñ
o charakterze cywilno � prawnym lub w formie partner-
stwa publiczno-prywatnego � �PPP�, a tak¿e w³a�cicieli
nieruchomo�ci.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.
984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz.
717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116,
poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z
2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48,
poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180,
poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420)
oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80,
poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005
r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz.
319 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880 oraz z 2008
r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr
220, poz. 1413) Rada Miasta Poznania uchwala, co nastêpuje:

§1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego �Dawna wie� Sp³awie� w Poznaniu, po stwierdze-
niu jego zgodno�ci z ustaleniami Studium uwarunkowañ i
kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Pozna-
nia (Uchwa³a Nr XXXI/299/V/2008 Rady Miasta Poznania z
dnia 18 stycznia 2008 r.), zwany dalej �planem�.

2. Granicê obszaru objêtego planem okre�la rysunek
planu.
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UCHWA£A Nr LIV/724/V/2009 RADY MIASTA POZNANIA

z dnia 12 maja 2009 r.

w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego �Dawna wie� Sp³awie� w Poznaniu

3. Integralnymi czê�ciami uchwa³y s¹:

1) za³¹cznik Nr 1 � stanowi¹cy czê�æ graficzn¹, zwan¹ �rysun-
kiem planu�, opracowany w skali 1:2000 i zatytu³owany:
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego �Daw-
na wie� Sp³awie� w Poznaniu;

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

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

§2. Ilekroæ w dalszych przepisach uchwa³y jest mowa o:

1) akcencie architektonicznym - nale¿y przez to rozumieæ
detal architektoniczny budynku, taki jak wykusz, ryzalit,
portal, akcentuj¹cy zamkniêcie osi widokowej;

2) budynku pomocniczym � nale¿y przez to rozumieæ gara¿
lub budynek gospodarczy;

3) budynkach zblokowanych - nale¿y przez to rozumieæ bu-
dynki usytuowane bezpo�rednio przy granicy dwóch dzia-
³ek i przylegaj¹ce do siebie;
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4) dachu stromym - nale¿y przez to rozumieæ dach o syme-
trycznym k¹cie pochylenia po³aci dachowych od 30° do
45°;

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

6) dominancie przestrzennej � nale¿y przez to rozumieæ czê�æ
budynku w formie wie¿y, wyró¿niaj¹c¹ siê wysoko�ci¹,
podkre�laj¹c¹ kompozycjê urbanistyczn¹ i u³atwiaj¹c¹
orientacjê w terenie;

7) kalenicowym uk³adzie dachu - nale¿y przez to rozumieæ
dach dwuspadowy, którego kalenica jest równoleg³a do
obowi¹zuj¹cej linii zabudowy;

8) linii rozgraniczaj¹cej � nale¿y przez to rozumieæ liniê
rozgraniczaj¹c¹ tereny o ró¿nym przeznaczeniu lub ró¿-
nych zasadach zagospodarowania;

9) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nale¿y przez to rozu-
mieæ liniê okre�laj¹c¹ minimaln¹ odleg³o�æ od linii rozgra-
niczaj¹cej, w jakiej dopuszcza siê sytuowanie budynków;

10) obowi¹zuj¹cej linii zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ
liniê, na której nakazuje siê sytuowanie frontowej elewacji
budynków, z dopuszczeniem cofniêcia 10% d³ugo�ci �cian
na g³êboko�æ nieprzekraczaj¹c¹ 1,0 m;

11) ogrodzeniu a¿urowym - nale¿y przez to rozumieæ ogrodze-
nie, w którym czê�æ a¿urowa stanowi nie mniej ni¿ 60%
powierzchni ca³kowitej ogrodzenia;

12) powierzchni zabudowy � nale¿y przez to rozumieæ po-
wierzchniê wszystkich budynków zlokalizowanych na dzia³-
ce, mierzon¹ po obrysie �cian zewnêtrznych, bez scho-
dów, ramp, tarasów;

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

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

15) szyldach - nale¿y przez to rozumieæ oznaczenia jednostek
organizacyjnych oraz przedsiêbiorców, ich siedzib lub
miejsc wykonywania dzia³alno�ci, niebêd¹ce urz¹dzeniem
reklamowym ani tablic¹ informacyjn¹;

16) tablicach informacyjnych � nale¿y przez to rozumieæ ele-
menty systemu informacji miejskiej, turystycznej, przy-
rodniczej, tablice z nazw¹ ulicy, numerem posesji, z ozna-
czeniem przy³¹czy urz¹dzeñ technicznych;

17) uk³adzie ruralistycznym dawnej wsi Sp³awie - nale¿y przez
to rozumieæ owalnicowy uk³ad urbanistyczny dawnej wsi
Sp³awie wraz z pozosta³o�ciami za³o¿enia dworsko-fol-
warcznego;

18) us³ugach uci¹¿liwych � nale¿y przez to rozumieæ us³ugi,
których realizacja wymaga sporz¹dzenia raportu oddzia³y-
wania na �rodowisko.

§3. 1. Dla terenów, oznaczonych na rysunku planu sym-
bolami: 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN, 7MN, 8MN, 9MN,
10MN, 11MN, 12MN, 13MN, 14MN, 15MN, 16MN, 17MN,
18MN, 19MN, 20MN, 21MN, 22MN, 23MN, 24MN, dla których
obowi¹zuj¹ ustalenia niniejszego paragrafu, ustala siê prze-
znaczenie pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹.

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

1) ustala siê lokalizacjê ogrodzeñ a¿urowych na granicy
dzia³ek budowlanych z drogami publicznymi oraz z tere-
nami 1ZP/WS, 3ZP/WS;

2) zakazuje siê lokalizacji:

a) ogrodzeñ pe³nych oraz betonowych,

b) napowietrznych sieci infrastruktury technicznej,

c) stacji bazowych telefonii komórkowej,

d) reklam;

3) dopuszcza siê lokalizacjê:

a) ogrodzeñ a¿urowych miêdzy dzia³kami budowlanymi,

b) obiektów ma³ej architektury,

c) szyldów o powierzchni nie wiêkszej ni¿ 1,5 m2 - na
elewacjach budynków i na ogrodzeniach,

d) tablic informacyjnych.

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

1) ustala siê:

a) zagospodarowanie zieleni¹ wszystkich wolnych od
utwardzenia fragmentów terenów,

b) zachowanie ci¹g³o�ci systemu melioracyjnego,

c) gromadzenie i usuwanie odpadów, zgodnie z planem
gospodarki odpadami dla miasta Poznania i przepisa-
mi odrêbnymi,

d) zagospodarowanie mas ziemnych powsta³ych podczas
prac budowlanych w granicach dzia³ki budowlanej, z
dopuszczeniem zagospodarowania ich nadmiaru, zgod-
nie z przepisami odrêbnymi,

e) rekultywacjê terenu, zgodnie z przepisami odrêbnymi,
w przypadku stwierdzenia zanieczyszczenia gleby lub
ziemi,

f) odprowadzenie �cieków bytowo-gospodarczych, zgod-
nie z ust. 10,

g) zagospodarowanie wód opadowych, zgodnie z ust. 10,

h) zapewnienie, okre�lonych przepisami odrêbnymi, do-
puszczalnych poziomów ha³asu w �rodowisku, jak dla
terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

2) dopuszcza siê stosowanie indywidualnych systemów
grzewczych, z uwzglêdnieniem pkt 3 oraz zgodnie z prze-
pisami odrêbnymi;

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

1) w strefach stanowisk archeologicznych, wskazanych na
rysunku planu, ochronê zabytków zgodnie z przepisami
odrêbnymi;

2) ochronê konserwatorsk¹ uk³adu ruralistycznego dawnej
wsi Sp³awie, zgodnie z rysunkiem planu.

5. W zakresie wymagañ wynikaj¹cych z potrzeb kszta³to-
wania przestrzeni publicznych nie podejmuje siê ustaleñ.

6. W zakresie parametrów i wska�ników kszta³towania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) ustala siê lokalizacjê budynków mieszkalnych zgodnie z
liniami zabudowy okre�lonymi na rysunku planu, z dopusz-
czeniem przebudowy i rozbudowy istniej¹cych budynków
mieszkalnych, usytuowanych poza lini¹ zabudowy;

2) dopuszcza siê dla dzia³ek naro¿nikowych, z wyznaczonymi
dwoma obowi¹zuj¹cymi liniami zabudowy, lokalizacjê za-
budowy zgodnie z jedn¹ lini¹ obowi¹zuj¹c¹ i drug¹ trak-
towan¹ jako linia nieprzekraczalna;

3) ustala siê lokalizacjê budynków mieszkalnych jako wolno
stoj¹cych, z dopuszczeniem budynków bli�niaczych wy-
³¹cznie dla istniej¹cych s¹siaduj¹cych nieruchomo�ci o
szeroko�ci frontu mniejszej ni¿ 18 m ka¿da;

4) dopuszcza siê lokalizacjê:

a) urz¹dzeñ towarzysz¹cych, w tym: doj�æ, dojazdów oraz
sieci infrastruktury technicznej,

b) wy³¹cznie jednego budynku mieszkalnego i jednego
budynku pomocniczego na dzia³ce budowlanej,

c) budynku pomocniczego w g³êbi dzia³ki jako wolno
stoj¹cego albo zblokowanego, a gara¿u tak¿e dobudo-
wanego do budynku mieszkalnego,

d) kondygnacji podziemnych;

5) ustala siê geometriê dachów:

a) stromych w uk³adzie kalenicowym dla budynków miesz-
kalnych lokalizowanych wzd³u¿ terenów: 4KD-Z, 5KD-
Z, 6KD-Z, 10KD-D, 12KD-D, 5KD-Dxs,

b) stromych dla budynków mieszkalnych lokalizowanych
na pozosta³ym obszarze,

c) dowolnego typu - dla istniej¹cych budynków mieszkal-
nych oraz dla budynków pomocniczych;

6) ustala siê wysoko�æ budynków:

a) mieszkalnych, nie wiêksz¹ ni¿ 7,0 m do dolnej krawêdzi
dachu i 11,0 m do kalenicy dachu stromego,

b) pomocniczych, nie wiêksz¹ ni¿ 3,5 m w przypadku
dachu p³askiego i 5,0 m w przypadku dachu stromego;

7) ustala siê parametry i sposób zagospodarowania terenu:

a) powierzchniê zabudowy dzia³ki budowlanej, nie wiêksz¹
ni¿ 25%, lecz nie wiêcej ni¿ 300,0 m2, przy czym
powierzchnia zabudowy budynku pomocniczego nie
mo¿e przekraczaæ 50,0 m2,

b) procent powierzchni biologicznie czynnej, nie mniejszy
ni¿ 50% powierzchni dzia³ki budowlanej,

c) powierzchniê dzia³ki budowlanej powsta³ej w wyniku
podzia³u, z wy³¹czeniem dzia³ek pod zabudowê bli�-
niacz¹, o której mowa w ust. 6 pkt 3:

- nie mniejsz¹ ni¿ 900 m2 i nie wiêksz¹ ni¿ 1 500 m2,
z zastrze¿eniem ust. 10 pkt 9 lit. c, na terenach:
1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN, 7MN, 8MN,
9MN, 10MN, 11MN, 12MN, 13MN;

- nie mniejsz¹ ni¿ 1.000 m2 i nie wiêksz¹ ni¿ 1 500 m2,
z zastrze¿eniem ust. 10 pkt 9 lit. c, na terenach:
14MN, 15MN, 16MN, 17MN, 18MN, 19MN, 20MN,
21MN, 22MN, 23MN, 24MN,

d) szeroko�æ przylegaj¹cego do drogi frontu dzia³ki bu-
dowlanej powsta³ej w wyniku podzia³u, nie mniejsz¹
ni¿ 18,0 m, z wyj¹tkiem przylegaj¹cych do dróg: 2KD-
Dxs i 8KD-Dxs oraz z zastrze¿eniem ust. 10 pkt 9 lit. c;

8) zakazuje siê wydzielania dróg wewnêtrznych.

7. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania
terenów lub obiektów podlegaj¹cych ochronie na podstawie
przepisów odrêbnych okre�la siê, zgodnie z rysunkiem planu,
zasiêg czwartorzêdowego zbiornika wód podziemnych � Dolina
Kopalna Wielkopolska, wskazanego jako obszar szczególnej
ochrony, w którym ustala siê zasady ochrony przyrody oraz
ograniczenia w zagospodarowaniu zgodnie z niniejszym pa-
ragrafem.

8. W zakresie szczegó³owych zasad i warunków scalania
i podzia³u nieruchomo�ci, nie wskazuje siê obszarów do
objêcia scalaniem i podzia³em w rozumieniu przepisów od-
rêbnych.

9. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowa-
nia terenów oraz ograniczeñ w ich u¿ytkowaniu nie podejmu-
je siê ustaleñ.

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

1) ustala siê dostêp do przyleg³ych dróg publicznych, zgod-
nie z przepisami odrêbnymi i z zastrze¿eniem pkt 2;

2) zakazuje siê lokalizacji nowych zjazdów z terenu 3KD-Z, z
wyj¹tkiem zjazdów na teren 13MN;

3) ustala siê w granicach dzia³ki budowlanej lokalizacjê co
najmniej 2 stanowisk postojowych dla samochodów na
jeden dom jednorodzinny;

4) ustala siê powi¹zanie sieci infrastruktury technicznej z
uk³adem zewnêtrznym oraz dostêp do sieci, zgodnie z
przepisami odrêbnymi;

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

6) w zakresie sieci wodoci¹gowej ustala siê zaopatrzenie w
wodê pitn¹ z wodoci¹gu miejskiego;

7) w zakresie sieci kanalizacji sanitarnej:
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a) ustala siê odprowadzanie �cieków bytowo-gospodar-
czych do sieci kanalizacji sanitarnej,

b) zakazuje siê lokalizacji przydomowych oczyszczalni
�cieków;

8) ustala siê zagospodarowanie wód opadowych w grani-
cach dzia³ki budowlanej, zgodnie z przepisami odrêbnymi;

9) w zakresie sieci elektroenergetycznej:

a) dopuszcza siê przebudowê napowietrznej sieci �red-
niego napiêcia, koliduj¹cej z planowanym zagospoda-
rowaniem terenów, na sieæ kablow¹,

b) dopuszcza siê lokalizacjê wolno stoj¹cych ma³ogaba-
rytowych stacji transformatorowych, o wysoko�ci do
3,0 m,

c) w przypadku zlokalizowania wolno stoj¹cej ma³ogaba-
rytowej stacji transformatorowej, ustala siê wydziele-
nie dzia³ki budowlanej o powierzchni nie mniejszej ni¿
50 m2.

11. W zakresie terenów, dla których okre�la siê sposoby
i terminy tymczasowego zagospodarowania, urz¹dzenia i
u¿ytkowania, na terenach 9MN, 11MN, 12MN, 16MN, 17MN,
23MN, 24MN, do czasu przebudowy napowietrznych linii
elektroenergetycznych na linie kablowe, ustala siê zachowa-
nie pasów wolnych od zabudowy, zgodnie z przepisami
odrêbnymi.

12. Okre�la siê stawkê s³u¿¹c¹ naliczeniu op³aty z tytu³u
wzrostu warto�ci nieruchomo�ci w wysoko�ci 30%.

§4. 1. Dla terenu, oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem MN/U, dla którego obowi¹zuj¹ ustalenia niniejszego
paragrafu, ustala siê przeznaczenie pod zabudowê mieszka-
niow¹ jednorodzinn¹ lub us³ugow¹, z zastrze¿eniem ust. 6 pkt
4.

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

1) ustala siê lokalizacjê ogrodzeñ a¿urowych na granicy
dzia³ek budowlanych z drogami publicznymi;

2) zakazuje siê lokalizacji:

a) ogrodzeñ pe³nych oraz betonowych,

b) napowietrznych sieci infrastruktury technicznej,

c) stacji bazowych telefonii komórkowej,

d) reklam;

3) dopuszcza siê lokalizacjê:

a) ogrodzeñ a¿urowych miêdzy dzia³kami budowlanymi,

b) obiektów ma³ej architektury,

c) szyldów o powierzchni nie wiêkszej ni¿ 1,5 m2 - na
elewacjach budynków i na ogrodzeniach,

d) tablic informacyjnych.

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

1) ustala siê:

a) zagospodarowanie zieleni¹ wszystkich wolnych od
utwardzenia fragmentów terenów,

b) zachowanie ci¹g³o�ci systemu melioracyjnego,

c) gromadzenie i usuwanie odpadów, zgodnie z planem
gospodarki odpadami dla miasta Poznania i przepisa-
mi odrêbnymi,

d) zagospodarowanie mas ziemnych powsta³ych podczas
prac budowlanych w granicach dzia³ki budowlanej, z
dopuszczeniem zagospodarowania ich nadmiaru, zgod-
nie z przepisami odrêbnymi,

e) rekultywacjê terenu, zgodnie z przepisami odrêbnymi,
w przypadku stwierdzenia zanieczyszczenia gleby lub
ziemi,

f) odprowadzenie �cieków bytowo-gospodarczych, zgod-
nie z ust. 10,

g) zagospodarowanie wód opadowych, zgodnie z ust. 10,

h) zapewnienie, okre�lonych przepisami odrêbnymi, do-
puszczalnych poziomów ha³asu w �rodowisku, jak dla
terenów zabudowy mieszkaniowo-us³ugowej;

2) dopuszcza siê stosowanie indywidualnych systemów
grzewczych, z uwzglêdnieniem pkt 3 oraz zgodnie z prze-
pisami odrêbnymi;

3) zakazuje siê stosowania pieców i trzonów kuchennych na
paliwo sta³e, z wyj¹tkiem paliw odnawialnych z biomasy.

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

1) w strefie stanowiska archeologicznego, wskazanego na
rysunku planu, ochronê zabytków zgodnie z przepisami
odrêbnymi;

2) ochronê konserwatorsk¹ uk³adu ruralistycznego dawnej
wsi Sp³awie, zgodnie z rysunkiem planu.

5. W zakresie wymagañ wynikaj¹cych z potrzeb kszta³to-
wania przestrzeni publicznych nie podejmuje siê ustaleñ.

6. W zakresie parametrów i wska�ników kszta³towania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) ustala siê lokalizacjê zabudowy zgodnie z liniami zabudo-
wy, okre�lonymi na rysunku planu;

2) dopuszcza siê dla dzia³ek naro¿nikowych z wyznaczonymi
dwoma obowi¹zuj¹cymi liniami zabudowy, lokalizacjê za-
budowy zgodnie z jedn¹ lini¹ obowi¹zuj¹c¹ i drug¹ trak-
towan¹ jako linia nieprzekraczalna;

3) ustala siê lokalizacjê budynków mieszkalnych i us³ugo-
wych jako wolno stoj¹cych;

4) zakazuje siê lokalizacji us³ug handlu oraz us³ug uci¹¿li-
wych;

5) dopuszcza siê lokalizacjê:

a) urz¹dzeñ towarzysz¹cych, w tym: doj�æ i dojazdów
oraz sieci infrastruktury technicznej,

b) budynków zamieszkania zbiorowego,
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c) budynku pomocniczego w g³êbi dzia³ki jako wolno
stoj¹cego albo zblokowanego, a gara¿u tak¿e dobudo-
wanego do budynku mieszkalnego lub us³ugowego,

d) kondygnacji podziemnych;

6) ustala siê geometriê dachów:

a) dla budynku plebanii, zgodnie ze stanem istniej¹cym,

b) stromych dla budynków mieszkalnych,

c) dowolnego typu dla budynków us³ugowych i pomoc-
niczych;

7) ustala siê wysoko�æ budynków:

a) plebanii, zgodnie ze stanem istniej¹cym,

b) mieszkalnych, nie wiêksz¹ ni¿ 7,0 m do dolnej krawêdzi
dachu i 11,0 m do kalenicy dachu stromego,

c) us³ugowych, nie wiêksz¹ ni¿ 7,0 m w przypadku dachu
p³askiego lub 7,0 m do dolnej krawêdzi dachu i 11,0 m
do kalenicy dachu stromego,

d) pomocniczych, nie wiêksz¹ ni¿ 3,5 m w przypadku
dachu p³askiego i 5,0 m w przypadku dachu stromego;

8) ustala siê parametry i sposób zagospodarowania terenu:

a) powierzchniê zabudowy dzia³ki budowlanej, nie wiêksz¹
ni¿ 35%, lecz nie wiêcej ni¿ 300,0 m2, przy czym
powierzchnia zabudowy budynku us³ugowego nie mo¿e
przekraczaæ 1 000 m2,

b) procent powierzchni biologicznie czynnej, nie mniejszy
ni¿ 40% powierzchni dzia³ki budowlanej,

c) powierzchniê dzia³ki budowlanej, powsta³ej w wyniku
podzia³u, nie mniejsz¹ ni¿ 900 m2,

d) szeroko�æ przylegaj¹cego do drogi frontu dzia³ki bu-
dowlanej, powsta³ej w wyniku podzia³u, nie mniejsz¹
ni¿ 18,0 m;

9) zakazuje siê wydzielania dróg wewnêtrznych.

7. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania
terenów lub obiektów podlegaj¹cych ochronie na podstawie
przepisów odrêbnych okre�la siê, zgodnie z rysunkiem planu,
zasiêg czwartorzêdowego zbiornika wód podziemnych � Dolina
Kopalna Wielkopolska, wskazanego jako obszar szczególnej
ochrony, w którym ustala siê zasady ochrony przyrody oraz
ograniczenia w zagospodarowaniu zgodnie z niniejszym pa-
ragrafem.

8. W zakresie szczegó³owych zasad i warunków scalania
i podzia³u nieruchomo�ci, nie wskazuje siê obszarów do
objêcia scalaniem i podzia³em w rozumieniu przepisów od-
rêbnych.

9. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowa-
nia terenów oraz ograniczeñ w ich u¿ytkowaniu nie podejmu-
je siê ustaleñ.

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

1) ustala siê dostêp do przyleg³ych dróg publicznych, zgod-
nie z przepisami odrêbnymi;

2) ustala siê w granicach dzia³ki budowlanej lokalizacjê sta-
nowisk postojowych dla samochodów, w ³¹cznej liczbie
nie mniejszej ni¿:

a) dla zabudowy mieszkaniowej - 2 stanowiska postojo-
we na 1 dom jednorodzinny,

b) dla budynków zbiorowego zamieszkania, zapewnienie
pe³nych potrzeb parkingowych w granicach w³asnej
dzia³ki,

c) dla biur i urzêdów - na ka¿de 1 000 m2 powierzchni 30
stanowisk postojowych, w tym 3 stanowiska postojo-
we dla samochodów osób niepe³nosprawnych,

d) dla obiektów gastronomicznych - na ka¿de 100 miejsc
36 stanowisk postojowych, w tym 6 stanowisk posto-
jowych dla samochodów osób niepe³no-sprawnych;

3) ustala siê w granicach dzia³ki budowlanej lokalizacjê sta-
nowisk postojowych dla rowerów, w ³¹cznej liczbie nie
mniejszej ni¿:

a) dla biur i urzêdów - na ka¿de 1 000 m2 powierzchni
u¿ytkowej 15 stanowisk postojowych,

b) dla obiektów gastronomicznych - na ka¿de 100 miejsc
15 stanowisk postojowych,

c) dla pozosta³ych obiektów wed³ug potrzeb;

4) ustala siê:

a) dla obiektów wielofunkcyjnych sumowanie liczby
miejsc postojowych,

b) lokalizacjê miejsc prze³adunku i postoju w granicach
w³asnej dzia³ki;

5) ustala siê powi¹zanie sieci infrastruktury technicznej z
uk³adem zewnêtrznym oraz dostêp do sieci, zgodnie z
przepisami odrêbnymi;

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

7) w zakresie sieci wodoci¹gowej ustala siê zaopatrzenie w
wodê pitn¹ z wodoci¹gu miejskiego;

8) w zakresie sieci kanalizacji sanitarnej:

a) ustala siê odprowadzenie �cieków bytowo-gospodar-
czych do sieci kanalizacji sanitarnej,

b) zakazuje siê lokalizacji przydomowych oczyszczalni
�cieków;

9) w zakresie sieci kanalizacji deszczowej ustala siê zagospo-
darowanie wód opadowych w granicach dzia³ki budowla-
nej, zgodnie z przepisami odrêbnymi, z dopuszczeniem
odprowadzenia do sieci kanalizacyjnej;

10) w zakresie sieci elektroenergetycznej:

a) dopuszcza siê lokalizacjê wolno stoj¹cych ma³ogaba-
rytowych stacji transformatorowych, o wysoko�ci do
1,80 m,
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b) w przypadku zlokalizowania wolno stoj¹cej ma³ogaba-
rytowej stacji transformatorowej, dopuszcza siê wy-
dzielenie dzia³ki budowlanej o powierzchni nie mniej-
szej ni¿ 50 m2.

11. Nie wyznacza siê terenów, dla których okre�la siê
sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urz¹-
dzenia i u¿ytkowania.

12. Okre�la siê stawkê s³u¿¹c¹ naliczeniu op³aty z tytu³u
wzrostu warto�ci nieruchomo�ci w wysoko�ci 30%.

§5. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbo-
lami 1U i 2U, dla których obowi¹zuj¹ ustalenia niniejszego
paragrafu, ustala siê przeznaczenie pod:

1) zabudowê us³ug sakralnych - na terenie 1U;

2) zabudowê us³ugow¹ - na terenie 2U, z zastrze¿eniem ust.
6 pkt 4.

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

1) zakazuje siê lokalizacji:

a) ogrodzeñ pe³nych oraz betonowych,

b) napowietrznych sieci infrastruktury technicznej,

c) stacji bazowych telefonii komórkowej, z zastrze¿eniem
pkt 2 lit. b,

d) reklam, z wy³¹czeniem reklam na elewacjach budyn-
ków us³ugowych na terenie 2U, przy czym ³¹czna
powierzchnia reklam nie mo¿e przekraczaæ 10% po-
wierzchni elewacji budynku;

2) dopuszcza siê lokalizacjê:

a) ogrodzeñ a¿urowych,

b) stacji bazowych telefonii komórkowej, wy³¹cznie wbu-
dowanych w wie¿ê ko�cio³a,

c) obiektów ma³ej architektury,

d) szyldów o powierzchni nie wiêkszej ni¿ 1,5 m2 - na
elewacjach budynków i na ogrodzeniach,

e) tablic informacyjnych.

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

1) ustala siê:

a) zagospodarowanie zieleni¹ wszystkich wolnych od
utwardzenia fragmentów terenów;

b) zachowanie ci¹g³o�ci systemu melioracyjnego,

c) gromadzenie i usuwanie odpadów, zgodnie z planem
gospodarki odpadami dla miasta Poznania i przepisa-
mi odrêbnymi,

d) zagospodarowanie mas ziemnych powsta³ych podczas
prac budowlanych w granicach dzia³ki budowlanej, z
dopuszczeniem zagospodarowania ich nadmiaru, zgod-
nie z przepisami odrêbnymi,

e) rekultywacjê terenu, zgodnie z przepisami odrêbnymi,
w przypadku stwierdzenia zanieczyszczenia gleby lub
ziemi,

f) odprowadzenie �cieków bytowo-gospodarczych, zgod-
nie z ust. 10,

g) zagospodarowanie wód opadowych, zgodnie z ust. 10

h) zapewnienie, okre�lonych przepisami odrêbnymi, do-
puszczalnych poziomów ha³asu w �rodowisku dla te-
renów przeznaczonych pod szpitale, domy opieki spo-
³ecznej, budynki zwi¹zane ze sta³ym lub czasowym
pobytem dzieci i m³odzie¿y;

2) dopuszcza siê stosowanie indywidualnych systemów
grzewczych, z uwzglêdnieniem pkt 3 oraz zgodnie z prze-
pisami odrêbnymi;

3) zakazuje siê stosowania pieców i trzonów kuchennych na
paliwo sta³e, z wyj¹tkiem paliw odnawialnych z biomasy.

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

1) ustala siê w strefach stanowisk archeologicznych, wska-
zanych na rysunku planu, ochronê zabytków zgodnie z
przepisami odrêbnymi;

2) wskazuje siê na terenie 1U, zgodnie z rysunkiem planu,
objêty ochron¹ konserwatorsk¹ ko�ció³ paraf. pw. �w.
Andrzeja Ap., wpisany do rejestru zabytków decyzj¹ nr
A152;

3) ustala siê ochronê konserwatorsk¹ uk³adu ruralistycznego
dawnej wsi Sp³awie, zgodnie z rysunkiem planu.

5. W zakresie wymagañ wynikaj¹cych z potrzeb kszta³to-
wania przestrzeni publicznych nie podejmuje siê ustaleñ.

6. W zakresie parametrów i wska�ników kszta³towania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) ustala siê lokalizacjê zabudowy:

a) na terenie 1U - zgodnie ze stanem istniej¹cym,

b) na terenie 2U - zgodnie z liniami zabudowy, okre�lo-
nymi na rysunku planu;

2) dopuszcza siê dla dzia³ek naro¿nikowych z wyznaczonymi
dwoma obowi¹zuj¹cymi liniami zabudowy, lokalizacjê za-
budowy zgodnie z jedn¹ lini¹ obowi¹zuj¹c¹ i drug¹ trak-
towan¹ jako linia nieprzekraczalna;

3) ustala siê lokalizacjê budynków us³ugowych jako wolno
stoj¹cych;

4) na terenie 2U zakazuje siê lokalizacji us³ug uci¹¿liwych
oraz us³ug handlu o powierzchni sprzeda¿y powy¿ej 300
m2;

5) dopuszcza siê lokalizacjê:

a) urz¹dzeñ towarzysz¹cych, w tym: doj�æ, dojazdów oraz
sieci infrastruktury technicznej,

b) gara¿y wy³¹cznie wbudowanych lub dobudowanych
do budynków us³ugowych,

c) kondygnacji podziemnych,

Poz. 2189



— 12480 —
Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 132

d) parkingów naziemnych;

6) ustala siê geometriê dachów:

a) ko�cio³a na terenie 1U, zgodnie ze stanem istniej¹cym
oraz z uwzglêdnieniem ust. 4 pkt 2,

b) dowolnego typu na terenie 2U;

7) ustala siê wysoko�æ zabudowy:

a) ko�cio³a na terenie 1U, zgodnie ze stanem istniej¹cym
oraz z uwzglêdnieniem ust. 4 pkt 2,

b) na terenie 2U, nie wiêksz¹ ni¿ 7,0 m w przypadku dachu
p³askiego lub 7,0 m do dolnej krawêdzi dachu i 11,0 m do
kalenicy dachu stromego;

8) ustala siê dla dachów stromych krycie dachówk¹, z za-
strze¿eniem ust. 4 pkt 2;

9) ustala siê parametry i sposób zagospodarowania terenu:

a) powierzchniê zabudowy:

- na terenie 1U, zgodnie ze stanem istniej¹cym, z uwzglêd-
nieniem ust. 4 pkt 2,

- na terenie 2U, nie wiêksz¹ ni¿ 35% powierzchni dzia³ki
budowlanej, przy czym powierzchnia zabudowy ka¿dego
budynku nie mo¿e przekraczaæ 1 000 m2,

b) procent powierzchni biologicznie czynnej:

- terenu 1U, nie mniejszy ni¿ 40% powierzchni dzia³ki bu-
dowlanej,

- terenu 2U, nie mniejszy ni¿ 30% powierzchni dzia³ki bu-
dowlanej,

c) na terenie 2U, powierzchniê dzia³ki budowlanej, powsta³ej
w wyniku podzia³u, nie mniejsz¹ ni¿ 1 000 m2,

d) zakaz podzia³u dzia³ek gruntu na terenie 1U;

10) zakazuje siê wydzielania dróg wewnêtrznych.

7. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania
terenów lub obiektów podlegaj¹cych ochronie na podstawie
przepisów odrêbnych okre�la siê, zgodnie z rysunkiem planu,
zasiêg czwartorzêdowego zbiornika wód podziemnych � Dolina
Kopalna Wielkopolska, wskazanego jako obszar szczególnej
ochrony, w którym ustala siê zasady ochrony przyrody oraz
ograniczenia w zagospodarowaniu zgodnie z niniejszym pa-
ragrafem.

8. W zakresie szczegó³owych zasad i warunków scalania
i podzia³u nieruchomo�ci, nie wskazuje siê obszarów do
objêcia scalaniem i podzia³em w rozumieniu przepisów od-
rêbnych.

9. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowa-
nia terenów oraz ograniczeñ w ich u¿ytkowaniu nie podejmu-
je siê ustaleñ.

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

1) ustala siê dostêp do przyleg³ych dróg publicznych, zgod-
nie z przepisami odrêbnymi i z zastrze¿eniem pkt 2;

2) zakazuje siê lokalizacji nowych zjazdów z terenów 3KD-Z
i 4KD-Z;

3) ustala siê w granicach dzia³ki budowlanej lokalizacjê sta-
nowisk postojowych dla samochodów, w ³¹cznej liczbie
nie mniejszej ni¿:

a) dla biur i urzêdów - na ka¿de 1 000 m2 powierzchni
u¿ytkowej 30 stanowisk postojowych, w tym 3 stano-
wiska postojowe dla samochodów osób niepe³no-
sprawnych,

b) dla obiektów handlowych - na ka¿de 1 000 m2 po-
wierzchni u¿ytkowej 45 stanowisk postojowych, w tym
6 stanowisk postojowych dla samochodów osób nie-
pe³nosprawnych,

c) dla obiektów hotelowych - na ka¿de 100 ³ó¿ek 50
stanowisk postojowych, w tym 3 stanowiska postojo-
we dla samochodów osób niepe³nosprawnych,

d) dla obiektów gastronomicznych - na ka¿de 100 miejsc
36 stanowisk postojowych, w tym 6 stanowisk posto-
jowych dla samochodów osób niepe³nosprawnych,

e) dla miejsc zgromadzeñ - na ka¿de 100 miejsc 20
stanowisk, w tym 4 stanowiska postojowe dla samo-
chodów osób niepe³nosprawnych;

4) ustala siê w granicach dzia³ki budowlanej lokalizacjê sta-
nowisk postojowych dla rowerów, w ³¹cznej liczbie nie
mniejszej ni¿:

a) dla biur i urzêdów - na ka¿de 1 000 m2 powierzchni
u¿ytkowej 15 stanowisk postojowych,

b) dla obiektów handlowych - na ka¿de 1 000 m2 po-
wierzchni u¿ytkowej 20 stanowisk postojowych,

c) dla obiektów gastronomicznych - na ka¿de 100 miejsc
15 stanowisk postojowych,

d) dla miejsc zgromadzeñ - na ka¿de 100 miejsc 5 stano-
wisk postojowych,

e) dla pozosta³ych obiektów wed³ug potrzeb;

5) ustala siê:

a) dla obiektów wielofunkcyjnych sumowanie liczby
miejsc postojowych,

b) lokalizacjê miejsc prze³adunku i postoju w granicach
dzia³ki budowlanej;

6) ustala siê powi¹zanie sieci infrastruktury technicznej z
uk³adem zewnêtrznym oraz dostêp do sieci, zgodnie z
przepisami odrêbnymi;

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

8) w zakresie sieci wodoci¹gowej, ustala siê zaopatrzenie w
wodê pitn¹ z wodoci¹gu miejskiego;

9) w zakresie sieci kanalizacji sanitarnej:

a) ustala siê odprowadzenie �cieków bytowo-gospodar-
czych do sieci kanalizacji sanitarnej,

b) zakazuje siê lokalizacji przydomowych oczyszczalni
�cieków;
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10) w zakresie sieci kanalizacji deszczowej ustala siê zagospo-
darowanie wód opadowych w granicach dzia³ki budowla-
nej zgodnie z przepisami odrêbnymi, z dopuszczeniem
odprowadzenia do sieci kanalizacyjnej;

11) w zakresie sieci elektroenergetycznej:

a) dopuszcza siê przebudowê napowietrznej sieci �red-
niego napiêcia, koliduj¹cej z planowanym zagospoda-
rowaniem na terenie 2U, wy³¹cznie na sieæ kablow¹,

b) zakazuje siê lokalizacji wolno stoj¹cych ma³ogabaryto-
wych stacji transformatorowych, z dopuszczeniem na
terenie 2U lokalizacji stacji transformatorowej wbudo-
wanej w budynek o innym przeznaczeniu, zgodnie z
przepisami odrêbnymi;

11. W zakresie terenów, dla których okre�la siê sposoby
i terminy tymczasowego zagospodarowania, urz¹dzenia i
u¿ytkowania, na terenie 2U, do czasu przebudowy napo-
wietrznych linii elektroenergetycznych na linie kablowe, usta-
la siê zachowanie pasów wolnych od zabudowy, zgodnie z
przepisami odrêbnymi.

12. Okre�la siê stawkê s³u¿¹c¹ naliczeniu op³aty z tytu³u
wzrostu warto�ci nieruchomo�ci w wysoko�ci 30%.

§6. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbo-
lami 1U/WS i 2U/WS, dla których obowi¹zuj¹ ustalenia niniej-
szego paragrafu, ustala siê przeznaczenie pod zabudowê
us³ug zdrowia, nauki, o�wiaty, kultury, us³ug hotelowych,
gastronomii, u¿yteczno�ci publicznej oraz pod wody po-
wierzchniowe �ródl¹dowe.

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

1) ustala siê lokalizacjê:

a) ogrodzeñ a¿urowych na granicy terenów 1U/WS i 2U/
WS z drogami publicznymi,

b) akcentu architektonicznego na terenie 2U/WS, zgodnie
z rysunkiem planu;

2) zakazuje siê lokalizacji:

a) ogrodzeñ pe³nych oraz betonowych,

b) napowietrznych sieci infrastruktury technicznej,

c) stacji bazowych telefonii komórkowej, z zastrze¿eniem
pkt 3 lit. c,

d) reklam;

3) dopuszcza siê lokalizacjê:

a) ogrodzeñ a¿urowych, innych ni¿ wymienione w pkt 1
lit. a,

b) obiektów ma³ej architektury,

c) szyldów o powierzchni nie wiêkszej ni¿ 1,5 m2 - na
elewacjach budynków i na ogrodzeniach,

d) tablic informacyjnych.

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

1) ustala siê:

a) zachowanie cieku wodnego Dworski Rów i istniej¹cych
stawów jako otwartych, z dopuszczeniem utrzymania
istniej¹cych skanalizowanych odcinków cieku oraz do-
stosowania stawów dla potrzeb hodowli ryb,

b) zagospodarowanie zieleni¹ wszystkich wolnych od
utwardzenia fragmentów terenów, z zastrze¿eniem lit.
e,

c) zachowanie ci¹g³o�ci systemu melioracyjnego,

d) zachowanie powszechnego dostêpu do wód powierzch-
niowych, zgodnie z przepisami odrêbnymi,

e) dostêp do cieków na potrzeby wykonywania robót
konserwacyjnych i hydrotechnicznych, w tym zacho-
wanie po obu stronach cieku pasa o szeroko�ci co
najmniej 4 m od krawêdzi skarpy, na którym dopuszcza
siê nasadzenia drzew o minimalnym odstêpie 6,0 m
oraz lokalizacjê ci¹gów pieszych i rowerowych,

f) gromadzenie i usuwanie odpadów, zgodnie z planem
gospodarki odpadami dla miasta Poznania i przepisa-
mi odrêbnymi,

g) zagospodarowanie mas ziemnych powsta³ych podczas
prac budowlanych w granicach dzia³ki budowlanej, z
dopuszczeniem zagospodarowania ich nadmiaru, zgod-
nie z przepisami odrêbnymi,

h) rekultywacjê terenu, zgodnie z przepisami odrêbnymi,
w przypadku stwierdzenia zanieczyszczenia gleby lub
ziemi,

i) odprowadzenie �cieków bytowo-gospodarczych, zgod-
nie z ust. 10,

j) zagospodarowanie wód opadowych, zgodnie z ust. 10,

k) zapewnienie, okre�lonych przepisami odrêbnymi, do-
puszczalnych poziomów ha³asu w �rodowisku dla te-
renów przeznaczonych pod szpitale, domy opieki spo-
³ecznej, budynki zwi¹zane ze sta³ym lub czasowym
pobytem dzieci i m³odzie¿y;

2) dopuszcza siê:

a) stosowanie indywidualnych systemów grzewczych, z
uwzglêdnieniem pkt.3 oraz zgodnie z przepisami od-
rêbnymi,

b) lokalizacjê i modernizacjê budowli wodnych s³u¿¹cych
do regulacji i retencjonowania wód;

3) zakazuje siê stosowania pieców i trzonów kuchennych na
paliwo sta³e, z wyj¹tkiem paliw odnawialnych z biomasy.

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

1) w strefach stanowisk archeologicznych, wskazanych na
rysunku planu, ochronê zabytków zgodnie z przepisami
odrêbnymi;

2) ochronê konserwatorsk¹ uk³adu ruralistycznego dawnej
wsi Sp³awie, zgodnie z rysunkiem planu.

5. W zakresie wymagañ wynikaj¹cych z potrzeb kszta³to-
wania przestrzeni publicznych nie podejmuje siê ustaleñ.
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6. W zakresie parametrów i wska�ników kszta³towania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) ustala siê lokalizacjê zabudowy zgodnie z liniami zabudo-
wy okre�lonymi na rysunku planu, z zastrze¿eniem ust. 10
pkt 10 lit. a;

2) ustala siê lokalizacjê:

a) budynków jako wolno stoj¹cych na terenie 1U/WS,

b) wy³¹cznie jednego budynku wielobry³owego na tere-
nie 2U/WS, z zastrze¿eniem ust. 10 pkt 10 lit. a;

3) dopuszcza siê lokalizacjê:

a) urz¹dzeñ towarzysz¹cych, w tym: doj�æ, dojazdów oraz
sieci infrastruktury technicznej,

b) gara¿y wy³¹cznie wbudowanych lub dobudowanych
do budynków us³ugowych,

c) parkingów naziemnych,

d) kondygnacji podziemnych;

4) ustala siê geometriê dachów dowolnego typu, przy czym
dla dachów stromych, ujednolicony spadek dla wszystkich
elementów po³aci dachu;

5) ustala siê maksymaln¹ wysoko�æ zabudowy - 7,0 m w
przypadku dachu p³askiego lub 7,0 m do dolnej krawêdzi
dachu i 11,0 m do kalenicy dachu stromego;

6) ustala siê dla dachów stromych krycie dachówk¹;

7) ustala siê parametry i sposób zagospodarowania terenu:

a) powierzchniê zabudowy:

- na terenie 1U/WS, nie wiêksz¹ ni¿ 35% powierzchni
dzia³ki budowlanej, przy czym powierzchnia zabu-
dowy ka¿dego budynku nie mo¿e przekraczaæ 1 000
m2,

- na terenie 2U/WS, nie wiêksz¹ ni¿ 3 000 m2,

b) procent powierzchni biologicznie czynnej:

- na terenie 1U/WS, nie mniejszy ni¿ 40% powierzch-
ni dzia³ki budowlanej,

- na terenie 2U/WS, nie mniejszy ni¿ 60% powierzch-
ni terenu,

c) na terenie 1U/WS, powierzchniê dzia³ki budowlanej
uzyskanej w wyniku podzia³u, nie mniejsz¹ ni¿ 1 000
m2, z zastrze¿eniem ust. 10 pkt 10 lit. b,

d) zakaz podzia³u dzia³ek gruntu na terenie 2U/WS, z
zastrze¿eniem ust. 10 pkt 10 lit. b;

8) zakazuje siê wydzielania dróg wewnêtrznych.

7. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania
terenów lub obiektów podlegaj¹cych ochronie na podstawie
przepisów odrêbnych okre�la siê, zgodnie z rysunkiem planu,
zasiêg czwartorzêdowego zbiornika wód podziemnych � Dolina
Kopalna Wielkopolska, wskazanego jako obszar szczególnej
ochrony, w którym ustala siê zasady ochrony przyrody oraz
ograniczenia w zagospodarowaniu z zgodnie niniejszym pa-
ragrafem.

8. W zakresie szczegó³owych zasad i warunków scalania
i podzia³u nieruchomo�ci nie wskazuje siê obszarów do
objêcia scalaniem i podzia³em, w rozumieniu przepisów od-
rêbnych.

9. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowa-
nia terenów oraz ograniczeñ w ich u¿ytkowaniu nie podejmu-
je siê ustaleñ.

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

1) ustala siê dostêp do przyleg³ych dróg publicznych, zgod-
nie z przepisami odrêbnymi i z zastrze¿eniem pkt 2;

2) zakazuje siê lokalizacji nowych zjazdów z terenu 3KD-Z;

3) ustala siê w granicach dzia³ki budowlanej lokalizacjê sta-
nowisk postojowych dla samochodów, w ³¹cznej liczbie
nie mniejszej ni¿:

a) dla biur i urzêdów � na ka¿de 1 000 m2 powierzchni
u¿ytkowej 30 stanowisk postojowych, w tym 3 stano-
wiska postojowe dla samochodów osób niepe³no-
sprawnych,

b) dla obiektów handlowych - na ka¿de 1 000 m2 po-
wierzchni u¿ytkowej 45 stanowisk postojowych, w tym
6 stanowisk postojowych dla samochodów osób nie-
pe³nosprawnych,

c) dla obiektów hotelowych - na ka¿de 100 ³ó¿ek 50
stanowisk postojowych, w tym 3 stanowiska postojo-
we dla samochodów osób niepe³nosprawnych,

d) dla szpitali - na ka¿de 10 ³ó¿ek 20 stanowisk postojo-
wych, w tym 3 stanowiska postojowe dla samocho-
dów osób niepe³nosprawnych

e) dla obiektów gastronomicznych - na ka¿de 100 miejsc
36 stanowisk postojowych, w tym 6 stanowisk posto-
jowych dla samochodów osób niepe³nosprawnych,

f) dla miejsc zgromadzeñ - na ka¿de 100 miejsc 20
stanowisk, w tym 4 stanowiska postojowe dla samo-
chodów osób niepe³nosprawnych;

4) ustala siê w granicach dzia³ki budowlanej lokalizacjê sta-
nowisk postojowych dla rowerów, w ³¹cznej liczbie nie
mniejszej ni¿:

a) dla biur i urzêdów � na ka¿de 1 000 m2 powierzchni
u¿ytkowej 15 stanowisk postojowych,

b) dla obiektów handlowych - na ka¿de 1 000 m2 po-
wierzchni u¿ytkowej 20 stanowisk postojowych,

c) dla obiektów gastronomicznych - na ka¿de 100 miejsc
15 stanowisk postojowych,

d) dla miejsc zgromadzeñ - na ka¿de 100 miejsc 5 stano-
wisk postojowych.

e) dla pozosta³ych obiektów wed³ug potrzeb;

5) ustala siê:

a) dla obiektów wielofunkcyjnych sumowanie liczby
miejsc postojowych,
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b) lokalizacjê miejsc prze³adunku i postoju w granicach
dzia³ki budowlanej;

6) ustala siê powi¹zanie sieci infrastruktury technicznej z
uk³adem zewnêtrznym oraz dostêp do sieci zgodnie z
przepisami odrêbnymi,

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

8) w zakresie sieci wodoci¹gowej ustala siê zaopatrzenie w
wodê pitn¹ z wodoci¹gu miejskiego;

9) w zakresie sieci kanalizacji sanitarnej:

a) ustala siê odprowadzenie �cieków bytowo-gospodar-
czych do sieci kanalizacji sanitarnej,

b) zakazuje siê lokalizacji przydomowych oczyszczalni
�cieków;

10) w zakresie sieci kanalizacji deszczowej ustala siê zagospo-
darowanie wód opadowych w granicach dzia³ki budowla-
nej zgodnie z przepisami odrêbnymi, z dopuszczeniem
odprowadzenia do sieci kanalizacyjnej;

11) w zakresie sieci elektroenergetycznej:

a) dopuszcza siê lokalizacjê stacji transformatorowej wbu-
dowanej w budynek o innym przeznaczeniu, zgodnie
z przepisami odrêbnymi lub wolno stoj¹cej ma³ogaba-
rytowej, równie¿ poza wyznaczonymi liniami zabudo-
wy,

b) w przypadku lokalizowania wolno stoj¹cej ma³ogaba-
rytowej stacji transformatorowej, dopuszcza siê wy-
dzielenie dzia³ki budowlanej o powierzchni nie mniej-
szej ni¿ 50 m2.

11. Nie wyznacza siê terenów, dla których okre�la siê
sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urz¹-
dzenia i u¿ytkowania.

12. Okre�la siê stawkê s³u¿¹c¹ naliczeniu op³aty z tytu³u
wzrostu warto�ci nieruchomo�ci w wysoko�ci 30%.

§7. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbo-
lami: 1ZP/WS, 2ZP/WS, 3ZP/WS, dla których obowi¹zuj¹ usta-
lenia niniejszego paragrafu, ustala siê przeznaczenie pod zieleñ
urz¹dzon¹ z wodami powierzchniowymi �ródl¹dowymi.

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

1) lokalizacji ogrodzeñ pe³nych oraz betonowych;

2) lokalizacji napowietrznych sieci infrastruktury technicznej;

3) lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowej;

4) grodzenia terenu 2ZP/WS.

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

1) ustala siê:

a) zachowanie cieku wodnego Dworski Rów jako otwar-
tego na terenach 1ZP/WS i 3ZP/WS,

b) zachowanie stawu na terenie 2ZP/WS,

c) zagospodarowanie zieleni¹ wszystkich wolnych od
utwardzenia fragmentów terenów, z zastrze¿eniem lit. f,

d) zachowanie ci¹g³o�ci systemu melioracyjnego,

e) zachowanie powszechnego dostêpu do wód powierzch-
niowych, zgodnie z przepisami odrêbnymi,

f) dostêp do cieków na potrzeby wykonywania robót
konserwacyjnych i hydrotechnicznych, w tym zacho-
wanie po obu stronach cieków pasa o szeroko�ci co
najmniej 4 m od krawêdzi skarpy, na którym dopuszcza
siê nasadzenia drzew o minimalnym odstêpie 6,0 m
oraz lokalizacjê ci¹gów pieszych i rowerowych,

g) rekultywacjê terenu, zgodnie z przepisami odrêbnymi,
w przypadku stwierdzenia zanieczyszczenia gleby lub
ziemi;

2) lokalizacjê i modernizacjê budowli wodnych s³u¿¹cych do
regulacji i retencjonowania wód.

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

1) w strefach stanowisk archeologicznych, wskazanych na
rysunku planu, ochronê zabytków zgodnie z przepisami
odrêbnymi;

2) ochronê konserwatorsk¹ uk³adu ruralistycznego dawnej
wsi Sp³awie, zgodnie z rysunkiem planu;

3) zachowanie kapliczki przydro¿nej na terenie 2ZP/WS, zgod-
nie z rysunkiem planu.

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

1) ustala siê zagospodarowanie terenów jako obszarów prze-
strzeni publicznej;

2) zakazuje siê lokalizacji szyldów oraz reklam;

3) dopuszcza siê lokalizacjê:

a) obiektów ma³ej architektury,

b) tablic informacyjnych.

6. W zakresie parametrów i wska�ników zagospodaro-
wania terenu:

1) ustala siê procent powierzchni biologicznie czynnej, nie
mniejszy ni¿ 60% powierzchni terenu;

2) dopuszcza siê lokalizacjê �cie¿ek pieszych i rowerowych.

7. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania
terenów lub obiektów podlegaj¹cych ochronie na podstawie
przepisów odrêbnych okre�la siê, zgodnie z rysunkiem planu,
zasiêg czwartorzêdowego zbiornika wód podziemnych � Dolina
Kopalna Wielkopolska, wskazanego jako obszar szczególnej
ochrony, w którym ustala siê zasady ochrony przyrody zgod-
nie z ust. 3.

8. W zakresie szczegó³owych zasad i warunków scalania
i podzia³u nieruchomo�ci, nie wskazuje siê obszarów do
objêcia scalaniem i podzia³em w rozumieniu przepisów od-
rêbnych.
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9. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowa-
nia terenów oraz ograniczeñ w ich u¿ytkowaniu zakazuje siê
lokalizacji budynków.

10. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej dopuszcza siê
lokalizacjê sieci infrastruktury technicznej, z wyj¹tkiem stacji
transformatorowych oraz z uwzglêdnieniem ust. 2 pkt 2-3.

11. W zakresie sposobów i terminów tymczasowego za-
gospodarowania, urz¹dzenia i u¿ytkowania terenów, dopusz-
cza siê na terenie 2ZP/WS lokalizacjê oraz modernizacjê pêtli
autobusowej, do czasu realizacji ustaleñ planu na terenie
5KD-Z.

12. Okre�la siê stawkê s³u¿¹c¹ naliczeniu op³aty z tytu³u
wzrostu warto�ci nieruchomo�ci w wysoko�ci 30%.

§8. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbo-
lami: 1E, 2E, 3E, 4E, dla których obowi¹zuj¹ ustalenia niniej-
szego paragrafu, ustala siê przeznaczenie pod obiekty infra-
struktury technicznej � elektroenergetyki.

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

1) zakazuje siê lokalizacji:

a) ogrodzeñ pe³nych oraz betonowych,

b) napowietrznych sieci infrastruktury technicznej,

c) stacji bazowych telefonii komórkowej,

d) reklam i szyldów;

2) dopuszcza siê lokalizacjê:

a) tablic informacyjnych,

b) ogrodzeñ a¿urowych.

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

1) zachowanie ci¹g³o�ci systemu melioracyjnego;

2) zagospodarowanie mas ziemnych powsta³ych podczas
prac budowlanych w granicach dzia³ki budowlanej, z
dopuszczeniem zagospodarowania ich nadmiaru, zgodnie
z przepisami odrêbnymi;

3) rekultywacjê terenu, zgodnie z przepisami odrêbnymi, w
przypadku stwierdzenia zanieczyszczenia gleby lub ziemi;

4) zagospodarowanie wód opadowych, zgodnie z ust. 10.

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

1) w strefach stanowisk archeologicznych, wskazanych na
rysunku planu, ochronê zabytków zgodnie z przepisami
odrêbnymi;

2) ochronê konserwatorsk¹ uk³adu ruralistycznego dawnej
wsi Sp³awie, zgodnie z rysunkiem planu.

5. W zakresie wymagañ wynikaj¹cych z potrzeb kszta³to-
wania przestrzeni publicznych nie podejmuje siê ustaleñ.

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

1) ustala siê lokalizacjê stacji transformatorowych ma³oga-
barytowych:

a) na terenach 1E, 3E i 4E, o wysoko�ci do 3,0 m,

b) na terenie 2E, o wysoko�ci do 1,8 m;

2) dopuszcza siê lokalizacjê urz¹dzeñ towarzysz¹cych, w
tym: doj�æ, dojazdów oraz sieci infrastruktury technicznej.

7. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania
terenów lub obiektów podlegaj¹cych ochronie na podstawie
przepisów odrêbnych okre�la siê, zgodnie z rysunkiem planu,
zasiêg czwartorzêdowego zbiornika wód podziemnych � Dolina
Kopalna Wielkopolska, wskazanego jako obszar szczególnej
ochrony, w którym ustala siê zasady ochrony przyrody oraz
ograniczenia w zagospodarowaniu zgodnie z niniejszym pa-
ragrafem.

8. W zakresie szczegó³owych zasad i warunków scalania
i podzia³u nieruchomo�ci, nie wskazuje siê obszarów do
objêcia scaleniem i podzia³em w rozumieniu przepisów od-
rêbnych.

9. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowa-
nia terenów oraz ograniczeñ w ich u¿ytkowaniu nie podejmu-
je siê ustaleñ.

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

1) ustala siê dostêp do przyleg³ych dróg publicznych, zgod-
nie z przepisami odrêbnymi;

2) w zakresie sieci kanalizacji deszczowej ustala siê zagospo-
darowanie wód opadowych zgodnie z przepisami odrêb-
nymi, z dopuszczeniem odprowadzenia do sieci kanaliza-
cyjnej.

11. Nie wyznacza siê terenów, dla których okre�la siê
sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urz¹-
dzenia i u¿ytkowania.

12. Okre�la siê stawkê s³u¿¹c¹ naliczeniu op³aty z tytu³u
wzrostu warto�ci nieruchomo�ci w wysoko�ci 30%.

§9. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbo-
lami: 1KD-Z, 2KD-Z, 3KD-Z, 4KD-Z, 5KD-Z, 6KD-Z, 1KD-L, 2KD-
L, 1KD-D, 2KD-D, 3KD-D, 4KD-D, 5KD-D, 6KD-D, 7KD-D, 8KD-
D, 9KD-D, 10KD-D, 11KD-D, 12KD-D, 13KD-D, 14KD-D, 15KD-
D, 16KD-D, 17KD-D, 1KD-Dxs, 2KD-Dxs, 3KD-Dxs, 4KD-Dxs,
5KD-Dxs, 6KD-Dxs, 7KD-Dxs, 8KD-Dxs, KD-Dx, 1KD-D/WS,
2KD-D/WS, KD-Dxs/WS, 1KDW, 2KDW, 3KDW, 4KDW, 5KDW,
6KDW, dla których obowi¹zuj¹ ustalenia niniejszego paragra-
fu, ustala siê:

1) przeznaczenie podstawowe:

a) KD-Z - pod drogi publiczne klasy zbiorczej,

b) KD-L - pod drogi publiczne klasy lokalnej,

c) KD-D, KD-Dxs, KD-Dx - pod drogi publiczne klasy
dojazdowej,

d) KD-D/WS i KD-Dxs/WS - pod drogi publiczne klasy
dojazdowej z wodami powierzchniowymi �ródl¹dowy-
mi,

e) KDW pod drogi wewnêtrzne;

Poz. 2189



— 12485 —
Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 132

2) przeznaczenie uzupe³niaj¹ce: sieci infrastruktury technicz-
nej.

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

1) zakaz lokalizacji:

a) budynków,

b) tymczasowych obiektów budowlanych,

c) reklam, z wyj¹tkiem umieszczonych na i w wiatach
przystankowych,

d) ogrodzeñ, z wyj¹tkiem zwi¹zanych z funkcjonowaniem
uk³adu drogowego,

e) napowietrznych sieci infrastruktury technicznej,

f) ramp, schodów i pochylni obs³uguj¹cych obiekty po-
³o¿one poza terenami dróg publicznych;

2) dopuszczenie lokalizacji:

a) tablic informacyjnych,

b) drogowych obiektów in¿ynierskich,

c) wiat przystankowych na przystankach komunikacji zbio-
rowej,

d) kiosków ulicznych wbudowanych w wiaty przystanko-
we komunikacji zbiorowej,

e) obiektów ma³ej architektury i pomników.

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

1) zachowanie i nasadzenia rzêdów drzew zgodnie z rysun-
kiem planu, z uwzglêdnieniem ograniczeñ wystêpuj¹cych
w obszarach skrzy¿owañ, przej�æ pieszych, przystanków;

2) na terenie 5KD-Z w granicach pasa rozdzia³u - wzd³u¿
krawêdzi jezdni, zachowanie 4- metrowego pasa bez na-
sadzeñ;

3) zagospodarowanie zieleni¹ wszystkich wolnych od utwar-
dzenia fragmentów terenów;

4) na terenach 1KD-D/WS, 2KD-D/WS, KD-Dxs/WS zachowa-
nie cieku wodnego Dworski Rów jako otwartego, z do-
puszczeniem realizacji przepustów i mostków w miejscach
skrzy¿owania z drogami i wjazdami na posesje;

5) zachowanie ci¹g³o�ci systemu melioracyjnego, zgodnie z
przepisami odrêbnymi;

6) zachowanie powszechnego dostêpu do wód powierzch-
niowych, zgodnie z przepisami odrêbnymi;

7) odprowadzanie wód opadowych, zgodnie z ust. 10;

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

9) zagospodarowanie mas ziemnych powsta³ych podczas
prac budowlanych w granicach terenu, z dopuszczeniem
zagospodarowania ich nadmiaru, zgodnie z przepisami
odrêbnymi;

10) rekultywacjê terenu, zgodnie z przepisami odrêbnymi, w
przypadku stwierdzenia zanieczyszczenia gleby lub ziemi;

11) dopuszczenie:

a) lokalizacji budowli wodnych i melioracji wodnych dla
stabilizacji przep³ywu wód powierzchniowych i pozio-
mu wód gruntowych,

b) nasadzeñ drzew innych ni¿ wymienione w pkt 1.

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

1) w strefach stanowisk archeologicznych, wskazanych na
rysunku planu, ochronê zabytków zgodnie z przepisami
odrêbnymi;

2) ochronê konserwatorsk¹ uk³adu ruralistycznego dawnej
wsi Sp³awie, zgodnie z rysunkiem planu.

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

1) spójne zagospodarowanie pasów drogowych w zakresie
nawierzchni i ma³ej architektury;

2) kompleksowe zagospodarowanie terenu 5KD-Z zieleni¹
oraz ma³¹ architektur¹, z uwzglêdnieniem lokalizacji wy-
dzielonych ci¹gów pieszych i rowerowych.

6. W zakresie parametrów, wska�ników kszta³towania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu nie podejmuje siê
ustaleñ.

7. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania
terenów lub obiektów podlegaj¹cych ochronie na podstawie
przepisów odrêbnych okre�la siê, zgodnie z rysunkiem planu,
zasiêg czwartorzêdowego zbiornika wód podziemnych � Dolina
Kopalna Wielkopolska, wskazanego jako obszar szczególnej
ochrony, w którym ustala siê zasady ochrony przyrody oraz
ograniczenia w zagospodarowaniu zgodnie z niniejszym pa-
ragrafem.

8. W zakresie szczegó³owych zasad i warunków scalania
i podzia³u nieruchomo�ci plan nie wskazuje obszarów do
objêcia scaleniem i podzia³em w rozumieniu przepisów od-
rêbnych.

9. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowa-
nia terenów oraz ograniczeñ w ich u¿ytkowaniu ustala siê
dopuszczenie lokalizacji zjazdów, zgodnie z przepisami odrêb-
nymi.

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

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

2) dla terenów 1KD-Z, 2KD-Z, 3KD-Z, 4KD-Z, 6KD-Z w pasie
drogi ustala siê:

a) przekrój jednojezdniowy, z dwoma pasami ruchu,

b) dopuszczenie zwiêkszenia ilo�ci pasów ruchu w stre-
fach skrzy¿owañ oraz dla obs³ugi przyleg³ych terenów,

c) dwustronne chodniki i dwustronne �cie¿ki rowerowe,
z dopuszczeniem zamiany chodników na ci¹gi pieszo-
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rowerowe, a w przypadku ograniczeñ terenowych wy-
prowadzenie ruchu rowerowego na jezdnie,

d) wymóg przystosowania dróg do prowadzenia komuni-
kacji autobusowej, w tym lokalizacji zatok autobuso-
wych w strefach przystanków,

e) zakaz lokalizacji miejsc roz³adunku i postoju pojazdów
samochodowych;

3) dla terenu 5KD-Z w pasie drogi ustala siê, z uwzglêdnie-
niem ust. 5 pkt 2:

a) przekrój dwujezdniowy, ka¿da jezdnia po dwa pasy
ruchu;

b) dopuszczenie zwiêkszenia ilo�ci pasów ruchu w stre-
fach skrzy¿owañ,

c) dwustronne chodniki, z dopuszczeniem dodatkowych
ci¹gów pieszych w pasie rozdzia³u,

d) dwie jednokierunkowe �cie¿ki rowerowe lub ci¹g pie-
szo-rowerowy w pasie rozdzia³u,

e) lokalizacjê miejsc postojowych dla rowerów,

f) wymóg przystosowania drogi do prowadzenia komu-
nikacji autobusowej, w tym lokalizacji koñcowego przy-
stanku autobusowego,

g) zakaz lokalizacji miejsc roz³adunku pojazdów samo-
chodowych,

h) dopuszczenie lokalizacji miejsc postojowych dla pojaz-
dów samochodowych;

4) dla terenów 1KD-L i 2KD-L w pasie drogi ustala siê:

a) przekrój jednojezdniowy, z dwoma pasami ruchu,

b) dwustronne chodniki,

c) zakaz lokalizacji miejsc roz³adunku i postoju pojazdów
samochodowych;

5) dla terenów 1KD-D, 2KD-D, 3KD-D, 4KD-D, 5KD-D, 6KD-D,
7KD-D, 8KD-D, 9KD-D, 16KD-D, 17KD-D, 1KD-D/WS, 2KD-
D/WS w pasie drogi ustala siê:

a) przekrój jednojezdniowy, z dwoma pasami ruchu,

b) dwustronne chodniki,

c) zakaz lokalizacji miejsc roz³adunku pojazdów samo-
chodowych,

d) dopuszczenie lokalizacji miejsc postojowych dla pojaz-
dów samochodowych;

6) dla terenów 10KD-D, 12KD-D w pasie drogi ustala siê:

a) przekrój jednojezdniowy, z dwoma pasami ruchu,

b) jednostronny chodnik po stronie terenów zabudowy
MN, z dopuszczeniem dwustronnych chodników na
terenie 12KD,

c) zakaz lokalizacji miejsc roz³adunku pojazdów samo-
chodowych,

d) dopuszczenie lokalizacji miejsc postojowych dla pojaz-
dów samochodowych;

7) dla terenów 11KD-D, 13KD-D, 14KD-D, 15KD-D w pasie
drogi ustala siê:

a) przekrój jednojezdniowy, z dwoma pasami ruchu, z
dopuszczeniem odstêpstw wynikaj¹cych z przyjêtej
organizacji ruchu,

b) dwustronne chodniki,

c) zakaz lokalizacji miejsc roz³adunku pojazdów samo-
chodowych,

d) dopuszczenie lokalizacji miejsc postojowych dla pojaz-
dów samochodowych;

8) dla terenów 1KD-Dxs, KD-Dxs/WS, 4KD-Dxs, 6KD-Dxs,
8KD-Dxs w pasie drogi ustala siê:

a) lokalizacjê pieszo-jezdni o szeroko�ci co najmniej 4,5
m,

b) na terenach 1KD-Dxs oraz 8KD-Dxs lokalizacjê placu do
zawracania na nieprzelotowym odcinku,

c) zakaz lokalizacji miejsc roz³adunku i postoju pojazdów
samochodowych;

9) dla terenów 2KD-Dxs, 3KD-Dxs, 5KD-Dxs, 7KD-Dxs, w
pasie drogi ustala siê:

a) lokalizacjê pieszo-jezdni o szeroko�ci co najmniej 4,5
m,

b) zakaz lokalizacji miejsc roz³adunku pojazdów samo-
chodowych,

c) dopuszczenie lokalizacji miejsc postojowych dla pojaz-
dów samochodowych,

d) zastosowanie przegród spowalniaj¹cych ruch samo-
chodowy na terenie 3KD-Dxs;

10) dla terenu 1KDW ustala siê lokalizacjê pieszo-jezdni o
szeroko�ci co najmniej 5,0 m, zakoñczonej placem do
zawracania;

11) dla terenów 2KDW, 3KDW, 4KDW, 5KDW, 6KDW ustala siê
dowolne kszta³towanie przekroju drogi przy zapewnieniu
bezpieczeñstwa i wygody ruchu pieszego;

12) dla terenu KD-Dx ustala siê lokalizacjê chodnika o szero-
ko�ci co najmniej 3,5 m;

13) ustala siê parametry uk³adu komunikacyjnego zgodnie z
klasyfikacj¹ i przepisami odrêbnymi - w zakresie niedefi-
niowanym planem;

14) ustala siê zachowanie ci¹g³o�ci powi¹zañ elementów pasa
drogowego, w szczególno�ci jezdni, �cie¿ek rowerowych,
chodników w granicach obszaru planu oraz z zewnêtrz-
nym uk³adem komunikacyjnym;

15) dopuszcza siê lokalizacjê dodatkowych, innych ni¿ ustalo-
ne planem, elementów uk³adu komunikacyjnego;

16) dopuszcza siê roboty budowlane w zakresie sieci infra-
struktury technicznej, w tym w szczególno�ci sieci: wodo-
ci¹gowej, kanalizacyjnej, gazowej, elektroenergetycznej,
telekomunikacyjnej;
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17) ustala siê powi¹zanie sieci infrastruktury technicznej z
uk³adem zewnêtrznym oraz zapewnienie dostêpu do sieci,
zgodnie z przepisami odrêbnymi;

18) zakazuje siê lokalizacji wolno stoj¹cych stacji transforma-
torowych;

19) w zakresie kanalizacji sanitarnej dopuszcza siê lokalizacjê
podziemnej przepompowni �cieków bytowych na tere-
nach: 3KD-Z, KD-Dxs/WS;

20) w zakresie odprowadzenia wód opadowych ustala siê:

a) odprowadzenie do rowów z terenów: 1KD-Z, 2KD-Z,
1KD-D/WS, 2KD-D/WS, KD-Dxs/WS,

b) zagospodarowanie na terenie poprzez lokalizacjê rynsz-
toków przykrawê¿nikowych lub nawierzchni przepusz-
czalnych dla terenów: 1KDW, KD-Dx, 1KD-Dxs, 2KD-
Dxs, 4KD-Dxs, 6KD-Dxs, 7KD-Dxs, 8KD-Dxs,

c) lokalizacjê urz¹dzeñ podczyszczaj¹cych wody opado-
we przed wprowadzeniem ich do rowów i cieków,

d) dla pozosta³ych terenów dopuszcza siê odprowadzenie
wód opadowych poprzez sieæ kanalizacji deszczowej,

e) na terenie 10KD-D dopuszczenie w strefie oznaczonej
na rysunku planu, lokalizacji zbiorników retencyjnych
wraz z urz¹dzeniami podczyszczaj¹cymi.

11. Nie wyznacza siê terenów, dla których okre�la siê
sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urz¹-
dzenia i u¿ytkowania.

12. Okre�la siê stawkê s³u¿¹c¹ naliczeniu op³aty z tytu³u
wzrostu warto�ci nieruchomo�ci w wysoko�ci 30%.

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

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Poznania
(-) Grzegorz Ganowicz
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Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z
2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz.
1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006
r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz.
880 oraz z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201,
poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413) Rada Miasta Poznania rozstrzy-
ga, co nastêpuje:

§1. Zg³aszaj¹cy uwagê:

Agnieszka Budna � Czaczyk, ul. Mottego 8/16, 60-723
Poznañ;

Dz. nr 1/93, 1/94, 1/95, 1/96, 1/97, ark. 23, obr. Sp³awie przy
ul. Gospodarskiej

tre�æ uwagi:

Niedopuszczalne jest, przewidziane w projekcie planu,
przeprowadzenie drogi publicznej po³udniowym skrajem dzia-
³ek nr 1/93, 1/94, 1.95, 1.96 (wzd³u¿ istniej¹cych stawów) w
celu po³¹czenia ul. Gospodarskiej z terenami na wschód i
po³udniowy wschód (m.in. dzia³ka nr 1/18). Na przeszkodzie
przyjêciu, proponowanego w projekcie, rozwi¹zania stoi brak
wystarczaj¹cej odleg³o�ci pomiêdzy budynkiem zlokalizowa-
nym na dzia³ce nr 1/93 a istniej¹cymi stawami. W najwê¿szym
miejscu odleg³o�æ ta wynosi niespe³na 11 m. Bior¹c pod
uwagê tre�æ przepisów:

1) art. 43 ust. 1 poz. W tabeli 3 c) ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz.
115 z pó�n. zm.) � obiekty budowlane przy drodze gminnej w
terenie zabudowy powinny byæ usytuowane w odleg³o�ci od
zewnêtrznej krawêdzi jezdni, co najmniej 6 m.

2) §7 ust. 1 rozporz¹dzenia Ministra Transportu i Gospo-
darki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadaæ drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz. 430 z pó�n. zm.) �
najmniejsza szeroko�æ ulicy w liniach rozgraniczaj¹cych, dla
ulicy jednojezdniowej w klasie D nie powinna byæ mniejsza
ni¿ 10 m.

Za³¹cznik Nr 2
do uchwa³y Nr LIV/724/V/2009

Rady Miasta Poznania
z dnia 12 maja 2009 r.

ROZSTRZYGNIÊCIE RADY MIASTA POZNANIA O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO PROJEKTU
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO �DAWNA WIE� SP£AWIE� W POZNANIU W I

WY£O¯ENIU

Z powy¿szego jednoznacznie wynika, i¿ planowane w
projekcie planu usytuowanie przedmiotowej drogi gminnej
wymaga minimalnej odleg³o�ci co najmniej 16 m od krawêdzi
budynku zlokalizowanego na dzia³ce nr 1/93. Jak zosta³o ju¿
powy¿ej podniesione brak takiej wystarczaj¹cej odleg³o�ci,
albowiem odleg³o�æ pomiêdzy �cian¹ budynku, a stawami
wynosi jedynie 11 m.

W tym stanie rzeczy wnoszê o inne usytuowanie przed-
miotowej drogi i proponujê zaplanowanie jej przebiegu wzd³u¿
pó³nocnego skraju moich dzia³ek nr 1/93, 1.94, 1/95, 1/96 przez
dzia³kê drogow¹ nr 1/97, gdzie nie ma najmniejszego proble-
mu z zachowaniem wymaganych przepisami prawa odleg³o-
�ci.

rozstrzygniêcie: nieuwzglêdniona

uzasadnienie:

Przeprowadzona w projekcie planu droga dojazdowa 10KD-
D nie narusza ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (tj. Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z pó�n. zm.).
Ustawa dotyczy zabezpieczenia pasa drogowego przed zabu-
dow¹, a za zgod¹ Zarz¹dcy drogi dopuszczalne s¹ odstêp-
stwa. Przebieg dróg w projekcie planu zosta³ uzgodniony z
Zarz¹dem Dróg Miejskich.

art. 38. 1. Istniej¹ce w pasie drogowym obiekty budowlane
i urz¹dzenia niezwi¹zane z gospodark¹ drogow¹ lub obs³ug¹
ruchu, które nie powoduj¹ zagro¿enia i utrudnieñ ruchu
drogowego i nie zak³ócaj¹ wykonywania zadañ zarz¹du drogi,
mog¹ pozostaæ w dotychczasowym stanie.

2. Przebudowa lub remont obiektów budowlanych lub
urz¹dzeñ, o których mowa w ust. 1, wymaga zgody zarz¹dcy
drogi, a w przypadku gdy planowane roboty s¹ objête obo-
wi¹zkiem uzyskania pozwolenia na budowê, równie¿ uzgod-
nienia projektu budowlanego.

Art. 43. 1. Obiekty budowlane przy drogach powinny byæ
usytuowane w odleg³o�ci od zewnêtrznej krawêdzi jezdni co
najmniej:
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2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach usytuowa-

nie obiektu budowlanego przy drodze, o której mowa w ust.
1 lp. 3 tabeli, w odleg³o�ci mniejszej ni¿ okre�lona w ust. 1,

mo¿e nast¹piæ wy³¹cznie za zgod¹ zarz¹dcy drogi, wydan¹
przed uzyskaniem przez inwestora obiektu pozwolenia na

Poz. 2189



— 12490 —
Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 132

budowê lub zg³oszeniem budowy albo wykonywania robót
budowlanych. Przepis art. 38 ust. 3 stosuje siê odpowiednio.

§2. Zg³aszaj¹cy uwagê:

Krzysztof Wojewodzic, Ul. P³omienna, 9c/6, Poznañ,

Dz. nr 21/9, ark. 24, obr. Sp³awie

tre�æ uwagi:

Nie zgadzam siê z projektem przyjêtym dla dzia³ki nr 21/
9. Propozycja rozwi¹zania zgodnie z za³¹cznikiem graficznym.

Nie zgadzam siê z przeprowadzeniem drogi 2KD �DXS
oraz fragmentem drogi 3KD-DXS przez moj¹ dzia³kê. Dzia³ka
ma mieæ jeden wjazd, który obecnie istnieje.

W nawi¹zaniu do mojego pierwszego pisma nr 1 w
sprawie zagospodarowania przestrzennego mojej dzia³ki 21/
9 arkusz 24 proszê o pisemn¹ odpowied� dlaczego z mojego
terenu planuje siê wszystkie drogi dojazdowe do gruntów
s¹siednich.

Planowana droga 2 KD-DXS nikomu nie s³u¿y chyba, ¿e
kto� co� ju¿ w obecnym terenie planuje. Jest marnotraw-
stwem mojego terenu. Równie¿ droga JKD-DXI ju¿ zbêdna.
Równie¿ trzecia droga jak¹ jest 1KD-DX-DXWS niszczy istnie-
j¹ce ju¿ podzia³y. Proszê o przeanalizowanie dok³adnie mojej
propozycji.

Przedstawiam obecny plan, który ju¿ pokazuje podzia³y
istniej¹ce i proponowane przeznaczenie.

Proszê równie¿ o wyja�nienie, co oznacza 6 MN, 7 MN, 3
MN.

rozstrzygniêcie: nieuwzglêdniona

uzasadnienie:

Obecnie dzia³ka 21/9 stanowi nieruchomo�æ o powierzchni
5.487 m2 i obs³ugiwana jest przez istniej¹c¹ drogê publiczn¹
z ul. Sp³awie, o szeroko�ci 3,5 - 6.0 m. Droga ju¿ obecnie
obs³uguje 6 nieruchomo�ci, a ze wzglêdu na istniej¹c¹ zabu-
dowê � nie mo¿na jej poszerzyæ. W³a�ciciel wnioskuje o
wydzielenie drogi wewnêtrznej i podzia³ dzia³ki 21/9 na cztery
czê�ci wy³¹cznie w oparciu o ww. wjazd z ul. Sp³awie.

Przekszta³canie i zmiana u¿ytkowania obszaru objêtego
planem wymaga wprowadzenia siatki ulic obs³uguj¹cych
dzia³ki budowlane.

Teren �Dawnej Wsi Sp³awie� jest obszarem, na którym
ochronie konserwatorskiej podlega uk³ad urbanistyczny wsi
owalnicowej. Planuje siê kontynuacjê uk³adu poprzez charak-
terystyczne d³ugie ulice i obowi¹zuj¹c¹ liniê zabudowy wzd³u¿
ulic. Ze wzglêdów kulturowych a tak¿e ze wzglêdu na istnie-
j¹cy system melioracyjny i wymóg jego ci¹g³o�ci � uk³ad
komunikacyjny oparty jest na drogach publicznych. Drogi
publiczne s¹ niezbêdne tak¿e dla przeprowadzenia sieci kana-
lizacji sanitarnej obs³uguj¹cej obszar objêty planem.

Dzia³ka nr 21/9 jest dzia³k¹ po³o¿on¹ na zamkniêciu plano-
wanego uk³adu dróg publicznych (droga 3KD-Dx, KD-Dx/Ws).
Fragmenty dzia³ki przeznaczone pod drogi s¹ niezbêdne dla
prawid³owej obs³ugi komunikacyjnej kwarta³u i s¹ one zapro-
jektowane jako pieszo-jezdnie.

Projektowana droga 2KD-Dx jest planowan¹ drog¹ pu-
bliczn¹, która umo¿liwi podzia³ dzia³ki 21/9 na trzy czê�ci oraz
dojazd do wydzielanych nieruchomo�ci. Bêdzie ona równie¿
s³u¿y³a przeprowadzeniu sieci kanalizacji sanitarnej.

£¹czna powierzchnia przeznaczona pod drogi publiczne
wydzielana z dzia³ki 21/9 wynosi oko³o 900 m2.

§3. Zg³aszaj¹cy uwagê:

Garczyk Zbyszko, Ul. Go�cinna 9, 61-313 Poznañ,

Dz. nr 1/9, ark. 23, obr. Sp³awie

tre�æ uwagi:

Bardzo proszê o nie wytyczanie ¿adnych dróg dojazdo-
wych s¹siaduj¹cych z moj¹ nieruchomo�ci¹. Wed³ug infor-
macji wcze�niej uzyskanych pod moim domem mia³aby prze-
biegaæ ulica.

rozstrzygniêcie: nieuwzglêdniona

uzasadnienie:

Zgodnie ze Studium uwarunkowañ i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego miasta Poznania�, teren objêty
projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego �Dawna wie� Sp³awie�, w tym dzia³ka nr 1/9 ark. 23
obrêb Sp³awie, obecnie u¿ytkowany rolniczo (który na pod-
stawie planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego m.
Poznania 1994 r. posiada³ ju¿ wcze�niej zgodê na zmianê
przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze), jest w
projekcie planu przeznaczony pod zabudowê mieszkaniow¹
jednorodzinn¹.

W projekcie planu, z dzia³ki nr 1/9 wydziela siê odpowied-
nio 2 680 m2 i 1 780 m2 pod drogi 12KD-D i 15KD-D.

Drogi 12KD-D i 15KD-D przewidziane s¹ jako drogi publicz-
ne dojazdowe. S¹ one niezbêdne dla ukszta³towania uk³adu
przestrzennego wsi owalnicowej i obs³ugi przekszta³canego
terenu.

Ulice te nie bêd¹ mia³y charakteru ulic tranzytowych, s³u¿¹
obs³udze lokalnej i umo¿liwiaj¹ w³a�cicielowi podzia³ dzia³ki
nr 1/9 na ponad 30 dzia³ek o powierzchni oko³o 1.000 m2 pod
zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹. Obs³udze nierucho-
mo�ci bêdzie s³u¿y³a tak¿e droga dojazdowa 17KD-D, która nie
jest wydzielana z nieruchomo�ci nr 1/9.

§4. Zg³aszaj¹cy uwagê:

Krzysztof Wojewodzic, Ul. Sp³awie 87, Poznañ,

Dz. nr 21/9, ark. 24, obr. Sp³awie

tre�æ uwagi:

Uwa¿am, ¿e plan który zosta³ wywo³any by³ planem z³ym
pozbawiaj¹cym mnie ponad 1 000 m2 na rzecz innych u¿yt-
kowników wiêc drogi, która mia³a otaczaæ moj¹ ziemiê z
trzech stron. Z do�wiadczenia wiem (bo mieszkam w Sp³awiu)
¿e te drogi zagrozi³y by mnie i mojej rodzinie. Widzê jak s¹
wykorzystywane tego typu drogi nas rajdy. Uwa¿am, ¿e ka¿dy
plan tego typu powinien byæ konsultowany z zainteresowany-
mi osobami i pisemnie wszyscy informowani zaistnia³ych
zmianach.
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Przeprowadzi³em równie¿ rozmowy z s¹siadami np. p.
Wyrwasem, który ma ju¿ teren podzielny na dzia³ki budow-
lane i przeprowadzenie przez jego ziemie drogi w ogóle go nie
interesuje. Sugeruje, ¿e osoby, które wykonywa³y nowy plan
nie zapozna³y siê z ju¿ istniej¹c¹ sytuacj¹. W najbli¿szym
czasie równie¿ oni i moi s¹siedzi zg³osz¹ swoje uwagi. Proszê
o wytyczenie na przedstawionym planie w pi�mie z dnia
26.06.2008 lini zabudowy zgodnie z ju¿ istniej¹cymi budynka-
mi.

rozstrzygniêcie: nieuwzglêdniona

uzasadnienie:

Obecnie dzia³ka 21/9 stanowi nieruchomo�æ o powierzchni
5 487 m2 i obs³ugiwana jest przez istniej¹c¹ drogê publiczn¹
z ul. Sp³awie, o szeroko�ci 3,5 - 6.0 m. Droga ju¿ obecnie
obs³uguje 6 nieruchomo�ci, a ze wzglêdu na istniej¹c¹ zabu-
dowê � nie mo¿na jej poszerzyæ. W³a�ciciel wnioskuje o
wydzielenie drogi wewnêtrznej i podzia³ dzia³ki 21/9 na cztery
czê�ci wy³¹cznie w oparciu o ww. wjazd z ul. Sp³awie.

Przekszta³canie i zmiana u¿ytkowania obszaru objêtego
planem wymaga wprowadzenia siatki ulic obs³uguj¹cych
dzia³ki budowlane.

Teren �Dawnej Wsi Sp³awie� jest obszarem, na którym
ochronie konserwatorskiej podlega uk³ad urbanistyczny wsi
owalnicowej. Planuje siê kontynuacjê uk³adu poprzez charak-
terystyczne d³ugie ulice i obowi¹zuj¹c¹ liniê zabudowy wzd³u¿
ulic. Ze wzglêdów kulturowych a tak¿e ze wzglêdu na istnie-
j¹cy system melioracyjny i wymóg jego ci¹g³o�ci � uk³ad
komunikacyjny oparty jest na drogach publicznych. Drogi
publiczne s¹ niezbêdne tak¿e dla przeprowadzenia sieci kana-
lizacji sanitarnej obs³uguj¹cej obszar objêty planem.

Dzia³ka nr 21/9 jest dzia³k¹ po³o¿on¹ na zamkniêciu plano-
wanego uk³adu dróg publicznych (droga 3KD-Dx, KD-Dx/Ws).
Fragmenty dzia³ki przeznaczone pod drogi s¹ niezbêdne dla
prawid³owej obs³ugi komunikacyjnej kwarta³u i s¹ one zapro-
jektowane jako pieszo-jezdnie.

Projektowana droga 2KD-Dx jest planowan¹ drog¹ pu-
bliczn¹, która umo¿liwi podzia³ dzia³ki 21/9 na trzy czê�ci oraz
dojazd do wydzielanych nieruchomo�ci. Bêdzie ona równie¿
s³u¿y³a przeprowadzeniu sieci kanalizacji sanitarnej.

£¹czna powierzchnia przeznaczona pod drogi publiczne
wydzielana z dzia³ki 21/9 wynosi oko³o 900 m2. Projekt planu
przeszed³ wymagane ustaw¹ konsultacje, dodatkowo by³ pre-
zentowany mieszkañcom i Radzie Osiedla Szczepankowo �
Sp³awie - Krzesinki w ramach spotkania roboczego.

§5. Zg³aszaj¹cy uwagê:

Wanda Kaczmarek, Ewa Antczak, Ul. Ro�linna 2, 61-307
Poznañ

Dz. nr 9/2, ark. 18, obr. Sp³awie

tre�æ uwagi:

Wnosimy i zmianê funkcji ww. nieruchomo�ci, dla których
projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go �Dawna wie� Sp³awie� w Poznaniu przewiduje teren
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (1MN) na teren
zabudowy mieszkaniowej lub us³ugowo-handlowej.

Przewidziana w projekcie miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego �Dawna wie� Sp³awie� w Poznaniu
funkcja nie odzwierciedla obecnego sposobu zagospodaro-
wania dzia³ki, który zosta³ ustalony zgodnie z obowi¹zuj¹cymi
przepisami prawa � pozwolenie na budowê i pozwolenia na
u¿ytkowanie.

Przedmiotowa nieruchomo�æ zajmuje obszar 7.503 m2, na
której znajduje siê:

a) budynek mieszkalno � handlowy o powierzchni zabudowy
473 m2,

b) budynek magazynowy o powierzchni zabudowy 1.486 m2,

c) budynek parterowy gospodarczy 133 m2.

Nale¿y nadmieniæ, i¿ w przypadku budynku wymienione-
go pod liter¹ a) pozwolenie na u¿ytkowanie zosta³o wydane
w dniu 15 wrze�nia 2005 r. (Decyzja nr 281/2005, sygn. PINB/
RIN/73532/2980/05). W przypadku budynku wymienionego
pod liter¹ b) w dniu 22 lutego 2001 r. stwierdzono dokonanie
zg³oszenia gotowo�ci do u¿ytkowania (WUA-A13/7353/136/
2007). Ponadto na znacznym obszarze nieruchomo�ci znajdu-
je siê parking, drogi wewnêtrzne, place i chodniki niezbêdne
dla obs³ugi znajduj¹cych siê na nieruchomo�ci obiektów o
powierzchni 1.500 m2. uwzglêdniaj¹c powy¿sze nale¿y stwier-
dziæ, ¿e nieruchomo�æ jest w chwili obecnej zabudowana w
blisko 48%. Przewidziane w projekcie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego �Dawna wie� Sp³awie� w
Poznaniu wydzieleni drogi publicznej (1KD-D) wp³ynie dodat-
kowo na zwiêkszenie procentu zabudowy powsta³ej w wyniku
podzia³u nowej nieruchomo�ci, tym samym niemo¿liwe bê-
dzie zrealizowanie zapisów planu w odniesieniu do tej nieru-
chomo�ci, a wiêc zrealizowanie zabudowy jednorodzinnej
(obecny sposób zagospodarowania nieruchomo�ci oraz zapis
projektu planu, i¿ powierzchnia dzia³ki po podziale nie mo¿e
byæ mniejsza ni¿ 900 m2, a wiêksza ni¿ 1.500 m2).

Tym samym zmiana funkcji dla nieruchomo�ci na teren
zabudowy mieszkaniowej lub us³ugowo-handlowej bêdzie
odzwierciedlaæ faktyczny sposób zagospodarowania nieru-
chomo�ci, st¹d wnosimy jak na wstêpie.

rozstrzygniêcie: nieuwzglêdniona

uzasadnienie:

Wyznaczone w projekcie planu tereny 1MN i 2 MN prze-
znacza siê pod jednorodn¹ funkcjê � zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna. Dopuszczenie docelowego przeznaczenia czê-
�ci dzia³ek na us³ugi stanowi¹ce uci¹¿liwo�æ dla mieszkañców
s¹siednich dzia³ek mo¿e powodowaæ konflikty.

Zgodnie z ustaw¹ z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.03.80.717) w³a�ci-
ciel mo¿e utrzymaæ dotychczasowy sposób u¿ytkowania nie-
ruchomo�ci na podstawie art. 35. W planie nie okre�lono
tymczasowego zagospodarowania.

Art. 35. Tereny, których przeznaczenie plan miejscowy
zmienia, mog¹ byæ wykorzystywane w sposób dotychczaso-
wy do czasu ich zagospodarowania zgodnie z tym planem,
chyba, ¿e w planie ustalono inny sposób ich tymczasowego
zagospodarowania.
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§6. Zg³aszaj¹cy uwagê:

Jolanta i Tomasz Zajko, Ul. Sp³awie 87a, 61-312 Poznañ

Dz. nr 21/5, Ul. Sp³awie 87a

tre�æ uwagi:

Nie wyra¿amy zgody na projektowane przed³u¿enie drogi
przy naszej dzia³ce. Planowana inwestycja wi¹zaæ siê bêdzie
z konieczno�ci¹ zabrania nam czê�ci dzia³ki. Poczynione z
naszej strony inwestycje: budowa p³otu, bramy wjazdowej
oraz wjazdu w wyniku inwestycji ulegn¹ zniszczeniu. Utrud-
niony bêdzie równie¿ wjazd na posesjê.

Projektowana rozbudowa drogi, która do tej pory spe³nia
tylko funkcjê wewnêtrzn¹ powoduje nasilenie ruchu. Niewiel-
ka szeroko�æ drogi 6 m ograniczy w znacznym stopniu bez-
pieczeñstwo. Trudno bêdzie wykonaæ bezpieczne dla miesz-
kañców chodniki zachowuj¹c jednocze�nie przepustowo�æ
komunikacyjn¹ drogi.

Prosimy wiêc o zachowanie dotychczasowego charakteru
drogi zamkniêtej i jako w³a�ciciele dzia³ki nie wyra¿amy zgody
na jej zmniejszenie.

rozstrzygniêcie: nieuwzglêdniona

uzasadnienie:

Obecnie dzia³ka 21/5 obs³ugiwana jest przez istniej¹c¹
drogê publiczn¹ z ul. Sp³awie, o szeroko�ci 3,5-6,0 m. Droga
ju¿ obecnie obs³uguje 6 nieruchomo�ci, a ze wzglêdu na
istniej¹c¹ zabudowê � nie mo¿na jej poszerzyæ.

Teren �Dawnej Wsi Sp³awie� jest obszarem, na którym
ochronie konserwatorskiej podlega uk³ad urbanistyczny wsi
owalnicowej. Planuje siê kontynuacjê uk³adu poprzez charak-
terystyczne d³ugie ulice i obowi¹zuj¹c¹ liniê zabudowy wzd³u¿
ulic. Ze wzglêdów kulturowych a tak¿e ze wzglêdu na istnie-
j¹cy system melioracyjny i wymóg jego ci¹g³o�ci � uk³ad
komunikacyjny oparty jest na drogach publicznych.

Dzia³ka nr 21/5 po³o¿ona jest przy zamkniêciu planowane-
go uk³adu dróg publicznych (droga 3KD-Dx, KD-Dx/Ws). Frag-
ment dzia³ki przeznaczony pod drogê jest niezbêdny dla
prawid³owej obs³ugi komunikacyjnej kwarta³u. Projektowana
ulica to: pieszo-jezdnia o szeroko�ci co najmniej 4,5 m (w
liniach rozgraniczaj¹cych 6,0 m). Powierzchnia przeznaczona
pod drogê, wydzielana z dzia³ki 21/5 wynosi 12,5 m2.

§7. Zg³aszaj¹cy uwagê:

Czes³aw Szaj, Ewa Szaj, Krzysztof Szaj, Ul. Szczepankowo
146B, 61-313 Poznañ

Wojciech Wardêski, Hanna Wardêska, Ul. Szczepankowo
146 C, 61-313 Poznañ

Dz. nr 19/15, 19/16

tre�æ uwagi:

Po zapoznaniu siê z przedstawionym projektem, o którym
mowa wy¿ej jako w³a�ciciele nieruchomo�ci dzia³ek 19/15 i
19/16 wnosimy o zmianê zaplanowanej szeroko�ci planowa-
nej drogi dojazdowej 9KD-D z 12 metrowej na drogê we-
wnêtrzn¹ o szeroko�ci 8 metrów.

Zmiana ta ma na celu umo¿liwienie wytyczenia pasów
zieleni o szeroko�ci do 2 metrów wzd³u¿ naszych posesji
przylegaj¹cych do planowanej drogi 9KD-D.

Kupuj¹c dzia³ki budowlane w 1995 roku pracownicy Miej-
skiej Pracowni Urbanistycznej zapewnili nas, ¿e wzd³u¿ na-
szych posesji w miejscu dawnego toru kolejki w¹skotorowej
bêdzie pas zieleni i ewentualna �cie¿ka spacerowo-rowerowa.

W chwili obecnej MPU �funduje� nam 12 metrowej sze-
roko�ci ruchliw¹ jezdniê tu¿ pod naszymi oknami. Propono-
wane rozwi¹zanie MPU obni¿a warto�æ materialn¹ naszych
nieruchomo�ci a ponadto stwarza zagro¿enie dla ¿ycia i
zdrowia poprzez zintensyfikowanie w tym miejscu ruchu
samochodowego, na co zdecydowanie nie wyra¿amy zgody.

Natomiast nasza propozycja wytyczenia pasów zieleni i
zmniejszenia szeroko�ci drogi pozwoli tak¿e na uratowanie
kilkudziesiêciu starych drzew, które rosn¹ obecnie w pasie
planowanej 9KD-D.

Realizacja planów MPU spowoduje ich niechybne wyciê-
cie na co równie¿ nie wyra¿amy zgody.

Nadto po zapoznaniu siê z dokumentacj¹ stwierdzili�my,
¿e nie uwzglêdniono w nich istniej¹cego rowu, w zaplanowa-
nej 9KD-D. Wysoki poziom wód gruntowych oraz zaniedbania
odpowiedzialnych s³u¿b � instytucji powoduj¹, i¿ w okresie
wiosennym i jesiennym oraz po ulewnych deszczach w pasie
planowanej drogi 9KD-D p³ynie wartki strumieñ.

Zasypanie rowu i wybudowanie w tym miejscu drogi
spowoduje podtapianie naszych posesji. Wnosimy wiêc o
uwzglêdnienie tej kwestii w planie tym bardziej, ¿e rów ten
jest zaznaczony w �starych planach�.

W przypadku nieuwzglêdnienia naszych propozycji bê-
dziemy zmuszeni dochodziæ swoich praw na drodze s¹dowej
albowiem nabywaj¹c nasze dzia³ki kierowali�my siê g³ównie
tym, ¿e s¹ one oddalone od ogólnodostêpnej drogi o ponad
100 metrów. W planach natomiast nie przewidywano w
pobli¿u kupionych gruntów ¿adnych dróg. Ustalenia nowego
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego spo-
woduj¹ naruszenie tak poszukiwanej przez nas ciszy i spokoju.
A w³a�nie tym kierowali�my siê nabywaj¹c kosztem wielu
wyrzeczeñ przedmiotowe dzia³ki.

Uwa¿amy, ¿e nie mo¿na przysparzaæ warto�ci jednej nie-
ruchomo�ci kosztem innych poniewa¿ narusza to podstawo-
we prawa wynikaj¹ce z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
i kodeksu cywilnego w czê�ci dotycz¹cej w³asno�ci.

rozstrzygniêcie: nieuwzglêdniona

uzasadnienie:

Teren objêty projektem miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego �Dawna wie� Sp³awie� na podstawie
planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego m. Pozna-
nia 1994 r. posiada³ zgodê na zmianê przeznaczenia gruntów
rolnych na cele nierolnicze. Przekszta³canie i zmiana u¿ytko-
wania obszaru objêtego planem wymaga wprowadzenia siat-
ki ulic obs³uguj¹cych dzia³ki budowlane. Taki charakter bêdzie
mia³a droga o symbolu 9KD-D.

Z uwagi na stan w³asno�ciowy dzia³ki (Miasto Poznañ)
oraz odleg³o�ci miêdzy proj. skrzy¿owaniami (ok. 300 m)
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ustalono dla projektowanej drogi 9KD-D przeznaczenie pod
drogê publiczn¹. Nale¿y uwzglêdniæ docelow¹ obs³ugê z tej
drogi terenów po³o¿onych po obu jej stronach. Przekszta³ce-
nia terenów rolnych pod zabudowê mieszkaniow¹ wymaga
doprowadzenia równie¿ infrastruktury technicznej. Na grani-
cy pasa drogowego znajduje siê kilka drzew do zachowania.
Reszta drzew to w wiêkszo�ci drzewa owocowe (grusze i
mirabelki) do wycinki. Z uwagi program zagospodarowania,
projektowane elementy infrastruktury oraz zachowanie odpo-
wiednich odleg³o�ci sieci infrastruktury od drzew na granicy
pasa drogowego nie mo¿na przyj¹æ mniejszych parametrów
dla proj. drogi ni¿ zak³ada projekt, tj. 12.0 m.

§8. Zg³aszaj¹cy uwagê:

Taciak Henryk, Ul. Ludmi³y 83, 61-054 Poznañ

obszar planu

tre�æ uwagi:

Zg³aszam uwagê do planu zagospodarowania przestrzen-
nego �Dawna wie� Sp³awie� w Poznaniu dotycz¹c¹ ust. 6 pkt.
7 lit. c i wnoszê o zmianê zapisanej tam minimalnej po-
wierzchni dzia³ki budowlanej, powsta³ej w wyniku podzia³u
okre�lonej na 1.000 m2, z zastrze¿eniem ust. 10 pkt. 9 lit. c na
powierzchniê mniejsz¹ tj. oko³o 700 m2.

rozstrzygniêcie: nieuwzglêdniona

uzasadnienie:

W Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania
przestrzennego powierzchnie dzia³ek okre�lone na oko³o 1.000
m2. W projekcie planu, na terenie 13MN i 14MN zmniejszono
minimaln¹ powierzchniê dzia³ki budowlanej do 900 m2.

§9. Zg³aszaj¹cy uwagê:

�Spo³em� Poznañska Spó³dzielnia Spo¿ywców, ul. 27
Grudnia 13, 61-737 Poznañ

ark. 23,. Obr. Sp³awie, dz. 1/50.

tre�æ uwagi:

Niniejszym zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Z 2003 r. Nr 80.
póz. 717 z pó�n. zm), wnosimy uwagê do projektu ww. planu
miejscowego.

Obecne zapisy planu, w wy³o¿onym do publicznego wgl¹-
du ww. projekcie miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego, ustalaj¹ przeznaczenie naszej dzia³ki jako teren
przeznaczony pod zabudowê us³ugow¹ z okre�lonymi zastrze-
¿eniami. W zwi¹zku z mo¿liwymi przysz³ymi zamiarami inwe-
stycyjnymi �Spo³em� Poznañskiej Spó³dzielni Spo¿ywców w
Poznaniu wnosimy o rozszerzenie ustaleñ dotycz¹cych prze-
znaczenia tego terenu - o zabudowê mieszkaniow¹ jednoro-
dzinn¹, bli�niacz¹ i szeregow¹ (tereny zabudowy us³ugowej
lub mieszkaniowej jednorodzinnej, bli�niaczej i szeregowej).

W zwi¹zku z powy¿szym, prosimy o pozytywne rozpatrze-
nie naszej pro�by.

rozstrzygniêcie: nieuwzglêdniona

uzasadnienie:

Teren planu �Dawna Wie� Sp³awie� jest obszarem, w
którym ochronie konserwatorskiej podlega uk³ad urbanistycz-
ny. Dla podkre�lenia znaczenia tego uk³adu, w centralnej
czê�ci opracowania wprowadzono tereny us³ugowe stano-
wi¹ce centrum dawnej wsi (ko�ció³, tereny podworskie).
Wprowadzenie zabudowy jednorodzinnej spowoduje zatrace-
nie czytelnych granic uk³adu ruralistycznego i przypadkowe
w³¹czenie go do terenów zlokalizowanych poza granicami
uk³adu wsi.

ROZSTRZYGNIÊCIE RADY MIASTA POZNANIA O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH
DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO �DAWNA WIE� SP£AWIE�

W POZNANIU W II WY£O¯ENIU

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z
2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz.
1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006
r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz.
880 oraz z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201,
poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413) Rada Miasta Poznania rozstrzy-
ga, co nastêpuje:

§1. Zg³aszaj¹cy uwagê:

Jolanta i Tomasz Zajko, Ul. Sp³awie 87a, 61-310 Poznañ

Dz. nr 21/5, Ul. Sp³awie 87a

tre�æ uwagi:

Jako w³a�ciciele dzia³ki le¿¹cej przy ulicy Sp³awie 87a
wnosimy o stwierdzenie niezgodno�ci ze stanem prawnym
uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego dla obszaru �Dawnej wsi Sp³awie�.

Autorzy miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego nie zastosowali wytycznych rozporz¹dzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadaæ budynki i ich usy-
tuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690) (zmiany: Dz.U. z 2003 r. Nr
33, poz. 270 oraz z 2004 r. Nr 109, poz. 1156).

Zastrze¿enia wnosimy do drogi o numerze geodezyjnym
21/11, obrêb Sp³awie, ark. 24.
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Dopuszczenie funkcji ci¹gu pieszo-jezdnego dla dzia³ki nr
21/11 narusza postanowienia §14 ust. 2 rozporz¹dzenia Mini-
stra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaæ budynki
i ich usytuowanie. Najmniejsza szeroko�æ doj�cia i dojazdu do
dzia³ek budowlanych w postaci ci¹gu pieszo-jezdnego winna
wynosiæ minimum 5 m, tymczasem dzia³ka na najd³u¿szym 30
m odcinku ma zaledwie 4,5 m szeroko�ci.

�§14.2. Dopuszcza siê zastosowanie doj�cia i dojazdu do
dzia³ek budowlanych w postaci ci¹gu pieszo-jezdnego pod
warunkiem, ¿e ma ona szeroko�æ nie mniejsz¹ ni¿ 5 m,
umo¿liwiaj¹c¹ ruch pieszy oraz ruch i postój pojazdów.�

Przepis §14 ust. 2 dotyczy nowo projektowanej drogi
przed³u¿onej w kierunku dzia³ki o numerze 21/9. Skutkiem
poczynionych zmian bêdzie znaczny wzrost natê¿enia ruchu,
którego nie obs³u¿y przekwalifikowany z drogi, ci¹g pieszo-
jezdny o zani¿onych parametrach przekroju poprzecznego.

Jako mieszkañcy ulicy Sp³awie prosimy o pozostawienie
dotychczasowego charakteru drogi o numerze 21/11 jako drogi
zamkniêtej obs³uguj¹cej dzia³ki: 21/5, 21/7, 21/8 oraz 21/9.

Poczynione dotychczasowe za³o¿enia w miejscowym pla-
nie zagospodarowania przestrzennego nie s¹ zgodne ze sta-
nem prawnym. Wnioskujemy wiêc o usuniêcie naruszenia
prawa lub nie zatwierdzenie w obecnej formie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego.

rozstrzygniêcie: nieuwzglêdniona

uzasadnienie:

Zgodnie ze z³o¿on¹ uwag¹, w projekcie planu zostanie
poszerzony teren drogi 4KD-Dxs w miejscu przewê¿enia do
przepisowych 5,0 m. Na dalszym odcinku zostanie uwzglêd-
niony stan zgodny z ewidencj¹ tj. szeroko�æ ok. 6,0 m (dzia³ka
nr 21/6 ark. 24, obrêb Sp³awie). Z uwagi na istniej¹c¹ i
planowana infrastrukturê techniczn¹ teren tej drogi powinien
mieæ status drogi publicznej, dlatego uwaga w zakresie
pozostawienia drogi jako zamkniêtej jest odrzucona.

§2. Zg³aszaj¹cy uwagê:

Beata i Maciej Sikorscy, Ul. £anowa 11/4, 61-489 Poznañ,

dotyczy dzia³ki przy ul. ul. Sp³awie 89b

tre�æ uwagi:

Jako w³a�ciciele dzia³ki le¿¹cej przy ulicy Sp³awie 87b
wnosimy o stwierdzenie niezgodno�ci ze stanem prawnym
uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego dla obszaru �Dawnej wsi Sp³awie�.

Autorzy miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego nie zastosowali wytycznych rozporz¹dzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadaæ budynki i ich usy-
tuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690) (zmiany: Dz.U. z 2003 r. Nr
33, poz. 270 oraz z 2004 r. Nr 109, poz. 1156).

Zastrze¿enia wnosimy do drogi o numerze geodezyjnym
21/11, obrêb Sp³awie, ark. 24.

Dopuszczenie funkcji ci¹gu pieszo-jezdnego dla dzia³ki nr
21/11 narusza postanowienia §14 ust. 2 rozporz¹dzenia Mini-

stra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaæ budynki
i ich usytuowanie. Najmniejsza szeroko�æ doj�cia i dojazdu do
dzia³ek budowlanych w postaci ci¹gu pieszo-jezdnego winna
wynosiæ minimum 5 m, tymczasem dzia³ka na najd³u¿szym 30
m odcinku ma zaledwie 4,5 m szeroko�ci.

�§14.2. Dopuszcza siê zastosowanie doj�cia i dojazdu do
dzia³ek budowlanych w postaci ci¹gu pieszo-jezdnego pod
warunkiem, ¿e ma ona szeroko�æ nie mniejsz¹ ni¿ 5 m,
umo¿liwiaj¹c¹ ruch pieszy oraz ruch i postój pojazdów.�

Przepis § 14 ust. 2 dotyczy nowo projektowanej drogi
przed³u¿onej w kierunku dzia³ki o numerze 21/9. Skutkiem
poczynionych zmian bêdzie znaczny wzrost natê¿enia ruchu,
którego nie obs³u¿y przekwalifikowany z drogi, ci¹g pieszo-
jezdny o zani¿onych parametrach przekroju poprzecznego.

Jako mieszkañcy ulicy Sp³awie prosimy o pozostawienie
dotychczasowego charakteru drogi o numerze 21/11 jako
drogi zamkniêtej obs³uguj¹cej dzia³ki: 21/5, 21/7, 21/8 oraz 21/
9.

Poczynione dotychczasowe za³o¿enia w miejscowym pla-
nie zagospodarowania przestrzennego nie s¹ zgodne ze sta-
nem prawnym. Wnioskujemy wiêc o usuniêcie naruszenia
prawa lub nie zatwierdzenie w obecnej formie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego.

rozstrzygniêcie: nieuwzglêdniona

uzasadnienie:

Zgodnie ze z³o¿on¹ uwag¹, w projekcie planu zostanie
poszerzony teren drogi 4KD-Dxs w miejscu przewê¿enia do
przepisowych 5,0 m. Na dalszym odcinku zostanie uwzglêd-
niony stan zgodny z ewidencj¹ tj. szeroko�æ ok. 6,0 m (dzia³ka
nr 21/6 ark. 24, obrêb Sp³awie). Z uwagi na istniej¹c¹ i
planowana infrastrukturê techniczn¹ teren tej drogi powinien
mieæ status drogi publicznej, dlatego uwaga w zakresie
pozostawienia drogi jako zamkniêtej jest odrzucona.

§3. Zg³aszaj¹cy uwagê:

Anita Olejnik � Maciejewska, Ul. Go�cinna 9, 61-313
Poznañ

Dz.1/98,obrêb Sp³awie, ark. 23,

tre�æ uwagi:

Dzia³aj¹c w imieniu w³asnym w oparciu i art. 145 Kodeksu
Cywilnego, wnoszê o niepodejmowanie jakichkolwiek dzia³añ
w przedmiocie wyw³aszczenia nieruchomo�ci gruntowej ozna-
czonej jako obszar 1/98 �Dawna wie� Sp³awie�.

Uzasadnienie:

Zgodnie z powszechni obowi¹zuj¹cymi normami prawny-
mi wyw³aszczenie nieruchomo�ci stanowi¹ce w³asno�æ pry-
watn¹ mo¿e nast¹piæ jedynie z wa¿nych powodów. W mojej
ocenie, po wnikliwej analizie materia³ów przedmiotowej spra-
wy jedynym powodem wyw³aszczenia nieruchomo�ci móg³-
by byæ art. 145 Kodeksu Cywilnego, stanowi¹cy o ustanowie-
niu drogi koniecznej na cudzej nieruchomo�ci dla realizacji
celów publicznych i prywatnych. Jednak¿e w niniejszej spra-
wie regulacja ta mo¿e mieæ zastosowanie z uwagi na brak
wystêpuj¹cej przes³anki konieczno�ci ustanowienia drogi
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koniecznej � dojazd do wszystkich nieruchomo�ci jest wystar-
czaj¹co zapewniony i interesy ka¿dego z w³a�cicieli gruntów
w zakresie zapewnienia dojazdu s¹ wystarczaj¹co zapewnio-
ne.

rozstrzygniêcie: nieuwzglêdniona

uzasadnienie:

Zgodnie z ustaw¹ o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym w planach miejscowych okre�la siê przezna-
czenie terenów, a drogi publiczne s¹ jedn¹ z form przeznacze-
nia terenu. Wyznaczaj¹c zasady modernizacji, rozbudowy i
budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej w
planie kierowano siê konieczno�ci¹ wykszta³ceniem nowej
sieci dróg dla przekszta³cenia terenów rolnych pod zabudowê.
Ingerencja w istniej¹ce podzia³y ewidencyjne wynika nie tylko
z konieczno�ci zapewnienia dojazdu do poszczególnych tere-
nów, równie wa¿ny je¿eli nie wa¿niejszy, jest tu aspekt
stworzenia funkcjonalnej sieci drogowej wraz z sieci¹ infra-
struktury technicznej oraz spójnej pod wzglêdem kompozycji
struktury urbanistycznej. Zajêcie czê�ci dzia³ki nr 1/98, ark. 23,
obrêb Sp³awie pod pas drogowy podyktowane jest wytworze-
niem powi¹zania komunikacyjnego pomiêdzy terenami po³o-
¿onymi po pó³nocnej i po³udniowej czê�ci stawów.

W projekcie planu, z dzia³ki nr 1/98 wydziela siê 373 m2

pod drogê 16KD-D. Droga ta przewidziana jest jako publiczna
dojazdowa.

§4. Zg³aszaj¹cy uwagê:

Agnieszka Budna � Czaczyk, ul. Mottego 8/16, 60-723
Poznañ;

Dz. nr 1/93, 1/94, 1/95, 1/96, 1/97, ark. 23, obr. Sp³awie przy
ul. Gospodarskiej

tre�æ uwagi:

W zwi¹zku z powtórnym wy³o¿eniem do publicznego
wgl¹du projektu miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego �Dawna wie� Sp³awie� w Poznaniu - inicja³ planu
QG (uchwa³a nr IX/60/V/2007 Rady Miasta Poznania z dnia 6
marca 2007 r.), na podstawie art. 18 ust. l ustawy z dnia 27
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-

nym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, póz. 717, z pó�n. zm.), jako
w³a�cicielka dzia³ek nr 1/93, 1/94, 1/95, 1/96, 1/97 przy ul.
Gospodarskiej w Poznaniu (obrêb Sp³awie, ark. 23), wnoszê
do w/w projektu mpzp nastêpuj¹ce uwagi:

1) W nawi¹zaniu do mojego pisma adresowanego do Miej-
skiej Pracowni Urbanistycznej z dnia 31 marca 2008 r. i
powo³uj¹c siê na zawart¹ w nim argumentacjê, powtórnie
uprzejmie proszê o wprowadzenie w mpzp, w stosunku do
terenu moich dzia³ek nr 1/94, 1/95, 1/96, uregulowania
umo¿liwiaj¹cego ich podzia³ �po po³owie�, w celu powsta-
nia 6 dzia³ek przeznaczonych pod budownictwo mieszka-
niowe jednorodzinne.

2) W przypadku nieuwzglêdnienia mojego postulatu zawar-
tego w punkcie 1), podtrzymujê swoje zastrze¿enia do
projektu planu zawarte w pi�mie do Miejskiej Pracowni
Urbanistycznej z dnia 19 czerwca 2008 r. (powo³uj¹c siê na
zawarte w jego tre�ci uzasadnienie faktyczne i prawne).
Dodatkowo podajê, ¿e na czê�ci dzia³ki nr 1/93 (po³udnio-
wo - zachodni skraj) realizowana jest inwestycja �AQU-
ANET� S. A. w Poznaniu i Zarz¹du Dróg Miejskich w
Poznaniu w postaci separatora kanalizacji deszczowej.

rozstrzygniêcie: nieuwzglêdniona

uzasadnienie:

Teren �Dawnej Wsi Sp³awie� jest obszarem, na którym
ochronie konserwatorskiej podlega uk³ad urbanistyczny wsi
owalnicowej. Planuje siê kontynuacjê uk³adu poprzez charak-
terystyczne d³ugie ulice i obowi¹zuj¹c¹ liniê zabudowy wzd³u¿
ulic. Ze wzglêdów kulturowych a tak¿e ze wzglêdu na istnie-
j¹cy system melioracyjny i wymóg jego ci¹g³o�ci � uk³ad
komunikacyjny oparty jest na drogach publicznych. Drogi
publiczne s¹ niezbêdne tak¿e dla przeprowadzenia sieci kana-
lizacji sanitarnej. Dlatego nie przewiduje siê wydzielania
dzia³ek budowlanych w oparciu o drogi wewnêtrzne. St¹d w
projekcie planu nie przewiduje siê podzia³u nieruchomo�ci na
6 dzia³ek w sposób proponowany przez w³a�ciciela. Jednak w
oparciu o ustalenia projektu planu w³a�ciciel mo¿e dokonaæ
podzia³u wnioskowanych nieruchomo�ci na 6 dzia³ek budow-
lanych w oparciu o drogi publiczne.

ROZSTRZYGNIÊCIE RADY MIASTA POZNANIA O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH
DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO �DAWNA WIE� SP£AWIE�

W POZNANIU W III WY£O¯ENIU

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z
2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz.
1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006
r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz.
880 oraz z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201,
poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413) Rada Miasta Poznania rozstrzy-
ga, co nastêpuje:

§1. Zg³aszaj¹cy uwagê:

Maciej Duda, ul. ¯eromskiego 6B/13, 61-544 Poznañ

Violetta i Piotr Pabiszczak, ul. Bobrownicka 1, 61-306
Poznañ

Dz. nr 17/2 ark. 20 obrêb Sp³awie

tre�æ uwagi:

Wnioskujemy, ¿eby do w/w nieruchomo�ci (bêdzie ona
zgodnie z planem, podzielona na trzy dzia³ki) by³by ustano-
wiony dojazd poprzez ci¹g komunikacyjny KD-Dx + 7KD-Dxs.
Natomiast zamkniêcie � brak przejazdu z drogi 7KD-Dxs do
2KD-Z by³by dopiero za w/w nieruchomo�ci¹.
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Pozytywne rozpatrzenie naszego wniosku umo¿liwi nam
szybsz¹ zabudowê nieruchomo�ci, a dla Miasta zysk w posta-
ci wiêkszej op³aty podatku od nieruchomo�ci. Jednocze�nie,
pragniemy poinformowaæ, ¿e czekamy na podzia³ w/w nieru-
chomo�ci ju¿ od 2007 roku.

rozstrzygniêcie: nieuwzglêdniona

uzasadnienie:

Organizacja ruchu nie jest elementem ustaleñ planu miej-
scowego.

§2. Zg³aszaj¹cy uwagê:

Anita Olejnik � Maciejewska, Ul. Go�cinna 9, 61-313
Poznañ

Dz.nr 1/98, ark. 23, obrêb Sp³awie

tre�æ uwagi:

Dzia³aj¹c w imieniu w³asnym w oparciu o art. 145 Kodeksu
Cywilnego, wnoszê o niepodejmowanie jakichkolwiek dzia³añ
w przedmiocie wyw³aszczenia nieruchomo�ci gruntowej ozna-
czonej jako obszar 1/98 �Dawna wie� Sp³awie�.

Uzasadnienie:

Zgodnie z powszechnie obowi¹zuj¹cymi normami praw-
nymi wyw³aszczenie nieruchomo�ci stanowi¹ce w³asno�æ
prywatn¹ mo¿e nast¹piæ jedynie z wa¿nych powodów. W
mojej ocenie, po wnikliwej analizie materia³ów przedmioto-
wej sprawy jedynym powodem wyw³aszczenia nieruchomo-
�ci móg³by byæ art. 145 Kodeksu Cywilnego, stanowi¹cy o
ustanowieniu drogi koniecznej na cudzej nieruchomo�ci dla
realizacji celów publicznych i prywatnych. Jednak¿e w niniej-
szej sprawie regulacja ta nie mo¿e mieæ zastosowanie z uwagi
na brak wystêpuj¹cej przes³anki konieczno�ci ustanowienia
drogi koniecznej � dojazd do wszystkich nieruchomo�ci jest
wystarczaj¹co zapewniony i interesy ka¿dego z w³a�cicieli
gruntów w zakresie zapewnienia dojazdu s¹ wystarczaj¹co
zapewnione. Ustalenie drogi publicznej w czê�ci mojej nieru-
chomo�ci jest wynikiem nieprzemy�lanej koncepcji planistów
Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu. Maj¹c na
uwadze bardzo �przysz³o�ciowe� powstanie osiedla domów
jednorodzinnych znajduj¹cych siê w niedalekim s¹siedztwie

znajdujê odpowied� w uporze ustalenia drogi publicznej na
czê�ci mojej nieruchomo�ci. Inwestor, który naby³ grunt bez-
po�rednio granicz¹cy z moim ma zamiar wybudowaæ 97
domów jednorodzinnych jednak¿e ze wzglêdu na brak zezwo-
lenia na przydomowe szamba inwestor wstrzyma³ prace
zwi¹zane z inwestycj¹. Aby powsta³o osiedle potrzebny jest
kolektor �cieków, który zostanie zbudowany dopiero po usta-
leniu siatki dróg publicznych. Jednocze�nie nale¿y podkre�liæ
i¿ sam z w³asnej nieruchomo�ci nie wytyczy³ odpowiedniej
ilo�ci dróg dojazdowych co za niego robi Miasto za publiczne
pieni¹dze. W zwi¹zku z powy¿szym, ¿e wszelkie dzia³ania
Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu zmierzaj¹ do
pozbawienia mnie czê�ci gruntu zachodzi podejrzenie wej�cia
w porozumienie pracowników pracowni z inwestorem. Kon-
kluduj¹c zamierzam podj¹æ odpowiednie kroki zawiadamiaj¹c
odpowiednie organy.

rozstrzygniêcie: nieuwzglêdniona

uzasadnienie:

Zgodnie z ustaw¹ o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym w planach miejscowych okre�la siê przezna-
czenie terenów, a drogi publiczne s¹ jedn¹ z form przeznacze-
nia terenu. Wyznaczaj¹c zasady modernizacji, rozbudowy i
budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej w
planie kierowano siê konieczno�ci¹ wykszta³ceniem nowej
sieci dróg dla przekszta³cenia terenów rolnych pod zabudowê.
Ingerencja w istniej¹ce podzia³y ewidencyjne wynika nie tylko
z konieczno�ci zapewnienia dojazdu do poszczególnych tere-
nów, równie wa¿ny je¿eli nie wa¿niejszy, jest tu aspekt
stworzenia funkcjonalnej sieci drogowej wraz z sieci¹ infra-
struktury technicznej oraz spójnej pod wzglêdem kompozycji
struktury urbanistycznej Zajêcie czê�ci dzia³ki nr 1/98, ark. 23,
obrêb Sp³awie pod pas drogowy podyktowane jest wytworze-
niem powi¹zania komunikacyjnego pomiêdzy terenami po³o-
¿onymi po pó³nocnej i po³udniowej czê�ci stawów i podkre-
�lenie owalnicowego charakteru dawnej wsi.

W projekcie planu, z dzia³ki nr 1/98 wydziela siê 373 m2

pod drogê 16KD-D. Droga ta przewidziana jest jako publiczna
dojazdowa.

Za³¹cznik Nr 3
do uchwa³y Nr LIV/724/V/2009

Rady Miasta Poznania
z dnia 12 maja 2009 r.

ROZSTRZYGNIÊCIE RADY MIASTA POZNANIA O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGO-
SPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO �DAWNA WIE� SP£AWIE� W POZNANIU, INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUK-

TURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALE¯¥ DO ZADAÑ W£ASNYCH GMINY ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z
2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz.
1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006

r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz.
880 oraz z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201,
poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413) Rada Miasta Poznania rozstrzy-
ga, co nastêpuje:

Poz. 2189
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Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 132

§1. Sposób realizacji zapisanych w planie inwestycji z
zakresu infrastruktury technicznej

1. Zadania w zakresie realizacji dróg publicznych przewidzia-
nych w planie oraz zwi¹zanych z nimi wykupami terenów,
prowadziæ bêd¹ w³a�ciwe jednostki miejskie.

2. Zadania w zakresie infrastruktury technicznej prowadziæ
bêd¹ w³a�ciwe przedsiêbiorstwa, w kompetencji, których
le¿y rozwój sieci: wodoci¹gowej i kanalizacji sanitarnej,
energetycznej, gazoci¹gowej i cieplnej, zgodnie z miejsco-
wym planem zagospodarowania przestrzennego oraz na
podstawie przepisów odrêbnych. Zadania w zakresie go-
spodarki odpadami realizowane bêd¹ zgodnie z miejsco-
wym planem zagospodarowania przestrzennego, zgodnie
z planem gospodarki odpadami oraz na podstawie prze-
pisów odrêbnych.

3. Za podstawê przyjêcia do realizacji zadañ okre�lonych w
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,
które nale¿¹ do zadañ w³asnych gminy, stanowiæ bêd¹
zapisy Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Miasta
Poznania.

4. Okre�lenie terminów przyst¹pienia i zakoñczenia realizacji
tych zadañ, ustalone bêdzie wed³ug kryteriów i zasad

przyjêtych przy konstruowaniu Wieloletniego Programu
Inwestycyjnego Miasta Poznania.

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

§2. Zasady finansowania inwestycji z zakresu infrastruk-
tury technicznej okre�lonych w planie.

Finansowanie inwestycji bêdzie odbywaæ siê poprzez:

1) Wydatki z bud¿etu gminy,

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

a) dotacji unijnych,

b) dotacji samorz¹du województwa,

c) dotacji i po¿yczek z funduszy celowych,

d) kredytów i po¿yczek bankowych,

e) innych �rodków zewnêtrznych.

3) Udzia³ inwestorów w finansowaniu w ramach porozumieñ
o charakterze cywilno-prawnym lub w formie partnerstwa
publiczno-prywatnego � �PPP�, a tak¿e w³a�cicieli nieru-
chomo�ci.

Poz. 2189, 2190

2190

UCHWA£A Nr XLI/347/09 RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH

z dnia 29 maja 2009 r.

zmieniaj¹ca Uchwa³ê Nr XXXVI/307/08 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia
stawek op³aty targowej, poboru op³at w drodze inkasa, okre�lenia inkasentów i wysoko�ci wynagrodzenia za inkaso.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 ze zm.) oraz art. 19 pkt 1 lit a i pkt 2 ustawy z dnia 12
stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz.U. z 2006
r. Nr 121 poz. 844 ze zm.) Rada Miejska w Obornikach uchwala
co nastêpuje:

§1. Uchwa³y Nr XXXVI/307/08 Rady Miejskiej w Oborni-
kach z dnia 30 grudnia 2008 r. otrzymuje brzmienie:

1. Ustala siê dzienn¹ op³atê targow¹ od czynno�ci sprze-
da¿y na targowisku miejskim przy ulicy Ch³opskiej w nastê-
puj¹cej wysoko�ci:

- przy sprzeda¿y z samochodu, platformy, przyczepy
14,00 z³ - codziennie

- przy sprzeda¿y z wyznaczonego stanowiska
14,00 z³ - codziennie

- przy sprzeda¿y z rêki:

- artyku³y spo¿ywcze, warzywa, kwiaty
2,00 z³ - codziennie

- pozosta³e 8,00 z³ � codziennie.

2. Ustala siê dzienn¹ op³atê targow¹ od czynno�ci sprze-
da¿y na terenie miasta i gminy Oborniki nastêpuj¹cej wyso-
ko�ci:


