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Na	podstawie	art.	18	ust.	2	pkt	14	ustawy	z	dnia	
8	marca	1990	r.	o	samorządzie	gminnym	(Dz.U.	z	
2001	 r.	Nr	142,	poz.	1591	z	pópn.	 zm.)	 oraz	 art	
90	f	ustawy	z	dnia	7	wrze[nia	1991	r.	o	systemie	
o[wiaty	(Dz.U.	z	2004	r.	Nr	256,	poz.	2572	z	pópn.	
zm.)	Rada	Miejska	w	Przedczu	uchwala,	co	nastę-
puje:

§1.	W	uchwale	Nr	XIX/151/2005	Rady	Miejskiej	
w	Przedczu	z	dnia	24	lutego	2005	r.	w	sprawie	re-
gulaminu	udzielania	pomocy	materialnej	dla	uczniów	
(Dz.Urz.	Woj.	Wlkp.	 z	2005	 r.	Nr	64,	poz.	1904)	
zmienionej	uchwaEą	Nr	VIII/70/2007	Rady	Miejskiej	
w	 Przedczu	 z	 dnia	 28	 wrze[nia	 2007	 r	 (Dz.	 Urz.	
Woj.	Wlkp.	z	2007	r.	Nr	164,	poz.	3583)	wprowa-
dza	się	następujące	zmiany:

1)	 w	 §3	 w	 ust.	 1	 kwotę	 ｧ52	 zEｦ	 zastępuje	 się	
kwotą	ｧ73	zEｦ,

2)	w	§4	w	ust.	2	kwotę	ｧ520	zEｦ	 zastępuje	się	
kwotą	ｧ730	zEｦ,	a	kwotę	ｧ468	zEｦ	kwotą	ｧ657	
zEｦ,

3)	w	§9	w	ust.	1	kwotę	ｧ320	zEｦ	 zastępuje	się	
kwotą	ｧ455	zEｦ.

§2.	Wykonanie	uchwaEy	powierza	się	Burmistrzo-
wi	Miasta.

§3.	UchwaEą	wchodzi	w	rycie	po	upEywie	14	dni	
od	dnia	jej	ogEoszenia	w	Dzienniku	Urzędowym	Wo-
jewództwa	Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady	Miejskiej

(-) Jerzy Robaszewski

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

§1.1.	 Po	 stwierdzeniu	 zgodno[ci	 ze	 ｧStudium	
uwarunkowaG	 i	 kierunków	 zagospodarowania	
przestrzennego	 miasta	 Poznaniaｦ	 ｠	 uchwaEa	 Nr	

XXXI/299/V/2008	Rady	Miasta	Poznania	z	dnia	18	
stycznia	2008	r.	｠	uchwala	się	miejscowy	plan	za-
gospodarowania	przestrzennego	dla	obszaru	ｧFabia-
nowoｦ	w	Poznaniu,	zwany	dalej	ｧplanemｦ.

2.	Plan	obejmuje	obszar,	którego	granice	wyzna-
czają:	 od	 wschodu	 ulica	 GEogowska,	 od	 poEudnia	
projektowana	 ulica	 Nowe	 Kotowo,	 a	 od	 póEnocy	
granica	 poEudniowa	 poEudniowo-zachodniego	 klina	
zieleni	i	strumieG	Plewianka.

3.	Granice	obszaru	objętego	planem	okre[la	rysu-
nek	planu.

4.	Integralnymi	czę[ciami	uchwaEy	są:
1)	zaEącznik	Nr	1	do	uchwaEy	｠	stanowiący	czę[ć	

graficzną,	 zwany	 dalej	 ｧrysunkiem	 planuｦ,	
opracowany	 w	 skali	 1:2000	 i	 zatytuEowany:	
Miejscowy	plan	zagospodarowania	przestrzen-
nego	dla	obszaru	ｧFabianowoｦ	w	Poznaniu;

2)	zaEącznik	Nr	2	do	uchwaEy	｠	stanowiący	roz-
strzygnięcie	Rady	Miasta	Poznania	o	sposobie	
rozpatrzenia	 uwag	 wniesionych	 do	 projektu	
planu;

3)	zaEącznik	Nr	3	do	uchwaEy	｠	stanowiący	roz-
strzygnięcie	Rady	Miasta	Poznania	o	sposobie	
realizacji	zapisanych	w	planie	inwestycji	z	za-
kresu	 infrastruktury	 technicznej,	 które	 nalerą	
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UCHWADA Nr XXI/175/2009 RADY MIEJSKIEJ W PRZEDCZU

z	dnia	25	wrze[nia	2009	r.

zmieniająca uchwaEę Nr XIX/151/2005 Rady Miejskiej w Przedczu z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie 
regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów 
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UCHWADA Nr LXI/838/V/2009 RADY MIASTA POZNANIA

z	dnia	13	papdziernika	2009	r.

w sprawie  uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla obszaru ｧFabianowoｦ w Poznaniu
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do	zadaG	wEasnych	gminy	oraz	o	zasadach	ich	
finansowania,	 zgodnie	 z	 przepisami	 o	 finan-
sach	publicznych.

§2.	Ilekroć	w	niniejszej	uchwale	jest	mowa	o:
1)	 dachu	 stromym	 ｠	 nalery	 przez	 to	 rozumieć	

dach	o	kącie	nachylenia	większym	nir	22o,	co	
najmniej	dwuspadowy	z	symetrycznym	kątem	
spadku	poEaci	dachowych	lub	dach	mansardo-
wy;

2)	dominancie	przestrzennej	｠	nalery	przez	to	ro-
zumieć	budynek	bądp	jego	czę[ć,	wyrórniający	
się	w	otoczeniu	 formą	 i	wysoko[cią,	 podkre-
[lający	kompozycję	urbanistyczną	i	uEatwiający	
orientację	w	terenie;

3)	dziaEce	budowlanej	｠	nalery	przez	to	rozumieć	
dziaEkę	budowlaną	w	rozumieniu	ustawy	z	dnia	
27	marca	2003	r.	o	planowaniu	i	zagospodaro-
waniu	przestrzennym;	

4)	klinie	zieleni	｠	nalery	przez	 to	 rozumieć	 frag-
ment	systemu	zieleni	miasta	Poznania,	uksztaE-
towany	wzdEur	doliny	Strumienia	Junikowskie-
go,	obejmujący:	dolinę	rzeki	i	jej	dopEywy	oraz	
pozostaEe	wody	powierzchniowe,	a	takre	tere-
ny	 rolnicze,	peEniący	w	strukturze	przestrzen-
nej	miasta	 funkcje	 ekologiczne,	 klimatyczne	 i	
rekreacyjne;

5)	nieprzekraczalnej	linii	zabudowy	｠	nalery	przez	
to	rozumieć	linię	okre[lającą	najmniejszą	odle-
gEo[ć	budynków	od	linii	rozgraniczającej	terenu	
lub	 linię	 wyznaczającą	 na	 rysunku	 planu	 ob-
szar,	gdzie	mogą	być	sytuowane	budynki;	

6)	obowiązującej	linii	zabudowy	｠	nalery	przez	to	
rozumieć	 taką	 nieprzekraczalną	 linię	 zabudo-
wy,	na	której	powinno	znajdować	się	co	naj-
mniej	60%	dEugo[ci	[ciany	frontowej	budynku;

7)	ogrodzeniu	arurowym	｠	nalery	przez	to	rozu-
mieć	ogrodzenie,	w	którym	udziaE	powierzchni	
peEnej	wynosi	nie	więcej	nir	30%;

8)	 pieszo-jezdni	 ｠	 nalery	 przez	 to	 rozumieć	 pas	
terenu	przeznaczony	dla	 ruchu	pieszych	 i	po-
jazdów	na	zasadach	obowiązujących	w	strefie	
zamieszkania;

9)	powierzchni	zabudowy	｠	nalery	przez	to	rozu-
mieć	sumę	powierzchni	wszystkich	budynków	
na	dziaEce	budowlanej,	mierzonej	po	zewnętrz-
nym	obrysie	[cian	kondygnacji	przyziemnej	lub	
nadziemnej	w	przypadku,	gdy	jej	obrys	wystę-
puje	poza	obrys	kondygnacji	przyziemnej;

10)	 reklamie	 ｠	 nalery	 przez	 to	 rozumieć	 no[nik	
informacji	 wizualnej	 w	 jakiejkolwiek	 material-
nej	formie	wraz	z	elementami	konstrukcyjnymi	
i	 zamocowaniami,	niebędący	szyldem,	 tablicą	
informacyjną	lub	znakiem	w	rozumieniu	przepi-
sów	o	znakach	i	sygnaEach	drogowych;

11)	stacji	bazowej	telefonii	komórkowej	｠	nalery	
przez	 to	 rozumieć	 obiekt	 radiokomunikacyjny	
skEadający	się	z	urządzeG	elektro-przesyEowych	
oraz	konstrukcji	wsporczej	i	zestawów	anten;

12)	szyldzie	｠	nalery	przez	to	rozumieć	oznacze-

nie	jednostki	organizacyjnej	lub	przedsiębiorcy,	
ich	siedzib	lub	miejsc	wykonywania	dziaEalno-
[ci;

13)	 tablicy	 informacyjnej	 ｠	 nalery	 przez	 to	 ro-
zumieć	 element	 systemu	 informacji	 miejskiej,	
turystycznej,	przyrodniczej	lub	edukacji	ekolo-
gicznej;

14)	terenie	｠	nalery	przez	to	rozumieć	powierzch-
nię	 o	 okre[lonym	 rodzaju	 przeznaczenia	 i	 za-
sadach	 zagospodarowania,	 oznaczoną	 na	
rysunku	planu	symbolem	literowym	lub	cyfro-
wo-literowym;

15)	ukEadzie	ruralistycznym	｠	nalery	przez	to	ro-
zumieć	ukEad	przestrzenny	 zabudowy,	w	 tym	
zagród	bamberskich,	nawiązujący	do	historycz-
nego	 usytuowania	 i	 parametrów	 budynków	
oraz	przebiegu	dróg;

16)	 zieleni	 wysokiej	 ｠	 nalery	 przez	 to	 rozumieć	
nasadzenia	 drzew	 gatunków	 li[ciastych	 lub	
iglastych	o	wysoko[ci	powyrej	2	m.

§3.	Na	obszarze	planu	ustala	się	następujące	prze-
znaczenie	terenów:

1)	 tereny	 zabudowy	 mieszkaniowej	 jednorodzin-
nej,	 oznaczone	 na	 rysunku	 planu	 symbolami	
1MN,	 2MN,	 3MN,	 4MN,	 5MN,	 6MN,	 7MN,	
8MN,	 9MN,	 10MN,	 11MN,	 12MN,	 13MN,	
14MN;

2)	teren	zabudowy	mieszkaniowej	wielorodzinnej,	
oznaczony	na	rysunku	planu	symbolem	MW;

3)	tereny	zabudowy	mieszkaniowej	jednorodzinnej	
i	zabudowy	usEugowej,	oznaczone	na	rysunku	
planu	symbolami	1MN/U,	2MN/U,	3MN/U;

4)	tereny	zabudowy	usEugowej,	oznaczone	na	ry-
sunku	planu	symbolami	1U,	2U,	3U,	4U,	5U,	
6U,	7U,	8U;

5)	teren	zabudowy	usEugowej	｠	o[wiaty,	sportu	i	
rekreacji,	oznaczony	na	rysunku	planu	symbo-
lem	UO/US;

6)	teren	zabudowy	usEugowej,	sportu	 i	 rekreacji,	
oznaczony	na	rysunku	planu	symbolem	U/US;

7)	 tereny	zabudowy	usEugowej	 i	 zieleni	urządzo-
nej,	 oznaczone	 na	 rysunku	 planu	 symbolami	
1U/ZP	i	2U/ZP;

8)	 tereny	 zieleni	 otwartej	 w	 klinie	 zieleni,	 ozna-
czone	 na	 rysunku	 planu	 symbolami	 1Kz-ZO,	
2Kz-ZO;

9)	tereny	infrastruktury	technicznej	i	zieleni	otwar-
tej,	 oznaczone	 na	 rysunku	 planu	 symbolami	
1IT/ZO,	2IT/ZO;

10)	tereny	infrastruktury	technicznej	elektroener-
getyki,	oznaczone	na	rysunku	planu	symbolami	
1E,	2E,	3E,	4E;

11)	tereny	komunikacji:
a)	 tereny	 dróg	 publicznych,	 oznaczone	 na	 ry-

sunku	planu	symbolami	1KD-G,	2KD-G,	KD-Z,	
1KD-L,	2KD-L,	3KD-L,	4KD-L,	1KD-D,	2KD-D,	
3KD-D,	4KD-D,	5KD-D,	6KD-D,	7KD-D,	8KD-
D,	KD-Dxs,	1KD-Dx,	2KD-Dx,

b)	tereny	dróg	wewnętrznych,	oznaczone	na	ry-
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sunku	planu	symbolami	1KDW,	2KDW,	3KDW,	
4KDW,	5KDW,	6KDW,	7KDW,	8KDW.

§4.	W	zakresie	zasad	ochrony	i	ksztaEtowania	Eadu	
przestrzennego	ustala	się:

1)	 nakaz	 sytuowania	 budynków	 zgodnie	 z	 obo-
wiązującymi	i	nieprzekraczalnymi	liniami	zabu-
dowy	okre[lonymi	w	planie,	nakaz	nie	dotyczy	
takich	czę[ci	i	elementów	budynków,	jak:	oka-
py,	gzymsy,	balkony,	tarasy,	wykusze,	schody	
i	pochylnie	zewnętrzne;

2)	dla	dziaEek	budowlanych	na	terenach	przezna-
czonych	pod	zabudowę,	dla	których	nie	okre-
[lono	linii	zabudowy,	obowiązują	przepisy	od-
rębne;

3)	nakaz	zachowania	powszechnego	dostępu	do	
wód	powierzchniowych,	zgodnie	z	przepisami	
odrębnymi;

4)	zakaz	lokalizacji	nowych	napowietrznych	sieci	
infrastruktury	technicznej;

5)	 zakaz	 lokalizacji	wolno	 stojących	 stacji	 bazo-
wych	telefonii	komórkowej;

6)	zakaz	budowy	ogrodzeG	z	betonowych	elemen-
tów	prefabrykowanych;

7)	 zakaz	 lokalizacji	 reklam	 i	 szyldów	 w	 sposób	
przesEaniający	 istotne	elementy	 i	detale	archi-
tektoniczne	elewacji	budynków;

8)	dopuszczenie	lokalizacji	reklam,	szyldów,	stacji	
bazowych	 telefonii	 komórkowej	 wyEącznie	 w	
miejscach	i	na	zasadach	okre[lonych	w	planie;

9)	 dopuszczenie	 lokalizacji	 ogrodzeG	 od	 strony	
dróg	publicznych	wyEącznie	arurowych,	o	wy-
soko[ci	do	1,8	m	lub	w	formie	rywopEotu;

10)	dopuszczenie	ogrodzeG	boisk	i	kortów	teniso-
wych	wyEącznie	 arurowych,	o	wysoko[ci	 nie	
większej	nir	5,0	m.

§5.	W	zakresie	zasad	ochrony	[rodowiska,	przyro-
dy	i	krajobrazu	kulturowego	ustala	się:

1)	 zakaz	 lokalizacji	 przedsięwzięć	 mogących	 za-
wsze	 lub	 potencjalnie	 znacząco	 oddziaEywać	
na	[rodowisko,	w	rozumieniu	przepisów	odręb-
nych,	z	wyjątkiem	inwestycji	celu	publicznego	
oraz	 przedsięwzięć	 dopuszczonych	 w	 planie,	
zgodnie	z	§14	ust.	4	pkt	4,	5	i	18	lit.	b;

2)	nakaz	zachowania,	z	zastrzereniem	§10	pkt	5,	
okre[lonych	przepisami	odrębnymi	dopuszczal-
nych	poziomów	haEasu	w	[rodowisku:

a)	dla	terenów	MN,	 jak	dla	terenów	zabudowy	
mieszkaniowej	jednorodzinnej,

b)	 dla	 terenu	 MW,	 jak	 dla	 terenów	 zabudowy	
mieszkaniowej	wielorodzinnej,

c)	dla	terenów	MN/U,	jak	dla	terenów	mieszka-
niowo-usEugowych	 i	 zamieszkania	 zbiorowe-
go,

d)	dla	terenu	UO/US,	jak	dla	terenów	zabudowy	
związanej	 ze	 staEym	 lub	 czasowym	pobytem	
dzieci	i	mEodziery,

e)	 dla	 terenów	U/US	 i	 Kz/ZO,	 jak	 dla	 terenów	
rekreacyjno-wypoczynkowych;

3)	 nakaz	 zapewnienia	 wEa[ciwego	 klimatu	 aku-
stycznego	 poprzez	 zastosowanie	 przegród	 o	
odpowiedniej	izolacyjno[ci	w	pomieszczeniach	
przeznaczonych	na	staEy	pobyt	ludzi,	w	związ-
ku	 z	 poEoreniem	 terenów	objętych	 planem	w	
granicach	 obszaru	 ograniczonego	 urytkowa-
nia,	o	którym	mowa	w	§10	pkt	5;

4)	nakaz	prowadzenia	gospodarki	wodno-[cieko-
wej,	zgodnie	z	przepisami	odrębnymi;

5)	w	zakresie	gospodarki	odpadami:
a)	nakaz	segregacji,	gromadzenia	i	zagospodaro-

wania	odpadów,	zgodnie	z	przepisami	odręb-
nymi,

b)	nakaz	zagospodarowania	mas	ziemnych	po-
chodzących	 z	 wykopów,	 a	 speEniających	
standardy	 jako[ci	 gleby	 lub	 ziemi,	 na	 dziaE-
ce	budowlanej	poprzez	wykorzystanie	 ich	do	
ksztaEtowania	 terenów	 zieleni	 towarzyszącej	
inwestycjom,	 z	 dopuszczeniem	usuwania	 ich	
takre	poza	obszar	planu,	zgodnie	z	przepisami	
odrębnymi;

6)	dopuszczenie	stosowania	indywidualnych	sys-
temów	grzewczych,	zgodnie	z	przepisami	od-
rębnymi,	z	zastrzereniem	pkt	7;

7)	zakaz	stosowania	w	nowej	zabudowie	kotEów,	
pieców	i	trzonów	kuchennych	na	paliwo	staEe	z	
wyjątkiem	paliw	odnawialnych	z	biomasy;

8)	nakaz	rekultywacji	terenu,	zgodnie	z	przepisa-
mi	 odrębnymi,	 w	 przypadku	 stwierdzenia	 za-
nieczyszczenia	gleby	lub	ziemi	albo	zmiany	na-
turalnego	uksztaEtowania	i	naturalnego	spEywu	
wód	powierzchniowych;

9)	w	zakresie	ochrony	zieleni:
a)	zachowanie	i	rewitalizację	istniejących	drzew,	

z	zastrzereniem	lit.	b,
b)	 w	 przypadku	 konieczno[ci	 usunięcia	 istnie-

jących	drzew,	nakaz	ich	przesadzenia	w	inne	
miejsce	 lub	wprowadzenie	nowych	nasadzeG	
zieleni	 wysokiej,	 z	 zachowaniem	 przepisów	
odrębnych,

c)	nakaz	zagospodarowania	zielenią	wszystkich	
wolnych	 od	 utwardzenia	 powierzchni	 grun-
tu	 na	 terenach	 komunikacji,	 zabudowy	 usEu-
gowej,	 usEug	 o[wiaty,	 sportu	 i	 rekreacji,	 z	
uwzględnieniem	wymagaG	sieci	infrastruktury	
technicznej	oraz	przepisów	odrębnych.

§6.	W	zakresie	zasad	ochrony	dziedzictwa	kultu-
rowego	i	zabytków	oraz	dóbr	kultury	wspóEczesnej	
ustala	się:

1)	 nakaz	 uwzględnienia	 w	 zagospodarowaniu	
wskazanych	 na	 rysunku	 planu	 stanowisk	 ar-
cheologicznych	oraz	prowadzenia	rozpoznania	
archeologicznego	podczas	wykonywania	robót	
ziemnych,	w	zakresie	wymaganym	przepisami	
odrębnymi;

2)	 zachowanie	 oznaczonych	 na	 rysunku	 planu	
budynków	wpisanych	do	ewidencji	zabytków,	
z	 dopuszczeniem	 ich	 przebudowy	 i	 adapta-
cji	zgodnie	z	przeznaczeniem	terenu	na	 lokale	
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mieszkalne	 i	urytkowe	o	 funkcji	usEugowej,	z	
zastrzereniem	pkt	3;

3)	 dla	 budynków	 wymienionych	 w	 pkt	 2	 nakaz	
zachowania	charakterystycznych	parametrów	i	
elementów	zabudowy,	takich	jak:

a)	bryEa	budynku,
b)	forma	dachu	budynku,
c)	kompozycja	elewacji,
d)	historyczny	wystrój	architektoniczny;

4)	ochronę	konserwatorską	 ruralistycznego	ukEa-
du	przestrzennego	ulic:	Kowalewickiej	i	Fabia-
nowo.

§7.	W	zakresie	wymagaG	wynikających	z	potrzeb	
ksztaEtowania	przestrzeni	publicznych	dopuszcza	się	
na	terenach	dróg	publicznych,	pod	warunkiem	nie-
ograniczania	swobody	ruchu	pieszych	i	pojazdów,	a	
takre	zgodnie	z	przepisami	odrębnymi,	lokalizację:

1)	obiektów	maEej	 architektury	niekolidujących	z	
sieciami	infrastruktury	technicznej;

2)	tablic	informacyjnych	i	znaków	drogowych;
3)	 sEupów	 ogEoszeniowo-reklamowych	 o	 po-

wierzchni	podstawy	nieprzekraczającej	1,4	m2	
i	o	wysoko[ci	nieprzekraczającej	3,5	m.

§8.	W	planie	nie	okre[la	się:
1)	 terenów	 wymagających	 wszczęcia	 procedury	

scalania	i	podziaEu	nieruchomo[ci	w	rozumieniu	
przepisów	odrębnych;

2)	szczegóEowych	zasad	i	warunków	scalania	i	po-
dziaEu	nieruchomo[ci	objętych	planem.

§9.	 W	 planie	 nie	 okre[la	 się	 granic	 i	 sposobów	
zagospodarowania	terenów	lub	obiektów	podlegają-
cych	ochronie,	ustalonych	na	podstawie	odrębnych	
przepisów,	z	wyjątkiem	§6.

§10.	 W	 zakresie	 szczególnych	 warunków	 za-
gospodarowania	 terenów	 oraz	 ograniczenia	 w	 ich	
urytkowaniu,	w	tym	zakazu	zabudowy,	ustala	się:

1)	 ograniczenia	 w	 zagospodarowaniu	 terenów	
2MN,	11MN,	12MN,	13MN,	6U,	7U,	4KD-L,	
7KD-D,	8KD-D,	2KD-Dx	w	obszarze	oddziaEy-
wania	elektroenergetycznej	 linii	napowietrznej	
WN-110	kV,	zgodnie	z	przepisami	odrębnymi,	
do	czasu	 jej	przebudowy	na	 linię	kablową,	w	
tym	na	terenach	2MN,	11MN,	12MN,	13MN,	
6U,	7U	w	odlegEo[ci	mniejszej	nir	14,5	m	od	
najblirszego	 przewodu	 linii	 ｠	 zakaz	 lokaliza-
cji	 budynków	 przeznaczonych	 na	 staEy	 pobyt	
ludzi,	 a	 w	 odlegEo[ci	 mniejszej	 nir	 4,5	 m	 od	
najblirszego	 przewodu	 linii	 ｠	 zakaz	 lokalizacji	
innych	budynków;

2)	zakaz	 lokalizacji	budynków	na	terenach	ozna-
czonych	na	rysunku	planu	symbolami	1Kz-ZO,	
2Kz-ZO,	1IT/ZO,	2IT/ZO;

3)	zakaz	lokalizacji	budynków	oraz	sadzenia	drzew	
i	krzewów	na	trasach	podziemnych	sieci	infra-
struktury	technicznej;

4)	nakaz	uwzględnienia	w	zagospodarowaniu	ob-

szaru	 oddziaEywania	 podziemnych	 linii	 kablo-
wych	Eączno[ci	specjalnej	w	rejonie	ulic	Kowa-
lewickiej,	 Fabianowo	 i	WoEowskiej,	 zgodnie	 z	
przepisami	odrębnymi,	w	tym	w	odlegEo[ci	0,5	
m	od	osi	 linii	 zakaz	 lokalizacji	budynków,	na-
sadzeG	drzew	i	krzewów	oraz	stosowania	na-
wierzchni	trwaEych;

5)	 uwzględnienie	 przepisów	 odrębnych	 odnoszą-
cych	się	do	obszaru	ograniczonego	urytkowania	
dla	lotniska	wojskowego	PoznaG	｠	Krzesiny.

§11.	W	zakresie	zasad	modernizacji,	rozbudowy	i	
budowy	systemów	komunikacji	ustala	się:

1)	 zachowanie	 ciągEo[ci	 powiązaG	 elementów	
pasa	drogowego,	w	szczególno[ci	 jezdni,	pie-
szo-jezdni,	[cierek	rowerowych,	chodników	w	
granicach	obszaru	objętego	planem	oraz	z	ze-
wnętrznym	ukEadem	komunikacyjnym;

2)	dopuszczenie	 lokalizacji	 dodatkowych,	 innych	
nir	ustalonych	planem,	elementów	ukEadu	ko-
munikacyjnego	 na	 terenach	 dróg	 publicznych	
i	wewnętrznych,	 zgodnie	 z	 przepisami	 odręb-
nymi;

3)	parametry	ukEadu	drogowego	zgodnie	z	klasy-
fikacją	i	przepisami	odrębnymi,	w	zakresie	nie-
definiowanym	ustaleniami	planu;

4)	 szeroko[ć	dróg	publicznych	 i	dróg	wewnętrz-
nych	 w	 liniach	 rozgraniczających,	 zgodnie	 z	
rysunkiem	planu;

5)	lokalizację	dróg	publicznych:
a)	 klasy	gEównej,	 na	 terenach	oznaczonych	na	

rysunku	planu	symbolami	1KD-G	i	2KD-G,
b)	klasy	zbiorczej,	na	terenie	oznaczonym	na	ry-

sunku	planu	symbolem	KD-Z,	
c)	 klasy	 lokalnej,	 na	 terenach	 oznaczonych	 na	

rysunku	planu	symbolami	1KD-L,	2KD-L,	3KD-
L,	4KD-L,

d)	klasy	dojazdowej,	na	 terenach	oznaczonych	
na	 rysunku	planu	symbolami	1KD-D,	2KD-D,	
3KD-D,	4KD-D,	5KD-D,	6KD-D,	7KD-D,	8KD-
D,	KD-Dxs,	1KD-Dx,	2KD-Dx;

6)	 lokalizację	 dróg	 wewnętrznych	 na	 terenach	
oznaczonych	 na	 rysunku	 planu	 symbolami	
1KDW,	2KDW,	3KDW,	4KDW,	5KDW,	6KDW,	
7KDW,	8KDW;

7)	 na	 terenach	 przeznaczonych	 pod	 zabudowę	
nakaz	zapewnienia	miejsc	postojowych	dla	sa-
mochodów	 osobowych,	 w	 Eącznej	 liczbie	 nie	
mniejszej	nir:

a)	1,5	stanowiska	postojowego	na	karde	miesz-
kanie	 w	 budynku	 wielorodzinnym,	 w	 tym	 1	
stanowisko	dla	pojazdów	osób	niepeEnospraw-
nych	na	karde	30	mieszkaG,

b)	 2	 stanowiska	 postojowe	 na	 kardy	 budynek	
mieszkalny	w	 zabudowie	 jednorodzinnej	 oraz	
dodatkowe	2	stanowiska	w	przypadku	lokali-
zacji	na	dziaEce	budowlanej	funkcji	usEugowej,

c)	na	kardych	100	zatrudnionych:	32	stanowi-
ska	 postojowe,	w	 tym	2	dla	 pojazdów	osób	
niepeEnosprawnych,
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d)	na	karde	1000,0	m2	powierzchni	urytkowej	
biur	i	urzędów:	30	stanowisk	postojowych,	w	
tym	3	dla	pojazdów	osób	niepeEnosprawnych,

e)	na	karde	1000,0	m2	powierzchni	urytkowej	
w	 obiektach	 handlowych:	 45	 stanowisk	 po-
stojowych,	w	 tym	6	dla	pojazdów	osób	nie-
peEnosprawnych,

f)	na	karde	100	miejsc	w	obiektach	gastrono-
micznych:	36	stanowisk	postojowych,	w	tym	
6	dla	pojazdów	osób	niepeEnosprawnych,

g)	na	karde	100	miejsc	w	teatrach	i	kinach:	37	
stanowisk	 postojowych,	 w	 tym	 5	 dla	 pojaz-
dów	osób	niepeEnosprawnych,

h)	na	karde	100	 Eórek	w	obiekcie	hotelowym:	
50	stanowisk	postojowych,	w	tym	3	dla	po-
jazdów	osób	niepeEnosprawnych,

i)	na	kardych	10	korzystających	jednocze[nie	z	
terenów	sportu	 i	 rekreacji:	2	 stanowiska	po-
stojowe,

j)	 na	 karde	 100	 miejsc	 w	 salach	 konferencyj-
nych	 i	widowiskowych:	37	stanowisk	posto-
jowych,	w	tym	5	dla	pojazdów	osób	niepeEno-
sprawnych,

k)	na	karde	1000,0	m2	powierzchni	urytkowej	
obiektów	usEugowych,	innych	nir	wymienione	
w	lit.	d-j:	30	stanowisk	postojowych,	w	tym	3	
dla	pojazdów	osób	niepeEnosprawnych;

8)	na	terenach	przeznaczonych	pod	zabudowę,	z	
wyjątkiem	 terenów	MN	 i	MW,	 z	 uwzględnie-
niem	§14	ust.	1	pkt	4	i	17	oraz	§14	ust.	2	pkt	
4,	nakaz	zapewnienia	stanowisk	postojowych	
dla	rowerów,	w	Eącznej	liczbie	nie	mniejszej	nir:

a)	15	stanowisk	postojowych	na	kardych	100	
zatrudnionych,

b)	15	stanowisk	postojowych	na	karde	1000,0	
m2	powierzchni	urytkowej	biur	i	urzędów,

c)	20	stanowisk	postojowych	na	karde	1000,0	
m2	powierzchni	urytkowej	lokali	handlowych,

d)	 15	 stanowisk	 postojowych	 na	 karde	 100	
miejsc	w	obiektach	gastronomicznych,

e)	 5	 stanowisk	 postojowych	 na	 karde	 100	
miejsc	w	teatrach	i	kinach,

f)	5	stanowisk	postojowych	na	karde	100	miejsc	
w	salach	konferencyjnych	i	widowiskowych,

g)	15	stanowisk	postojowych	na	karde	1000,0	
m2	 powierzchni	 urytkowej	 obiektów	 usEugo-
wych,	innych	nir	wymienione	w	lit.	b-f;

9)	na	terenach	1MN/U,	2MN/U,	3MN/U,	1U,	2U,	
3U,	4U,	5U,	6U,	7U,	8U,	1U/ZP,	2U/ZP,	U/US	
i	UO/US	nakaz	zapewnienia	w	granicach	terenu	
stanowisk	do	przeEadunku	towarów,	poza	sta-
nowiskami	postojowymi	wymienionymi	w	pkt	
7	i	8.

§12.	W	zakresie	zasad	modernizacji,	rozbudowy	i	
budowy	systemów	infrastruktury	technicznej	ustala	
się:

1)	dopuszczenie	robót	budowlanych	w	zakresie:
a)	 sieci	 infrastruktury	 technicznej,	 w	 tym	 w	

szczególno[ci	 sieci:	 wodociągowej,	 kanaliza-

cyjnej,	 gazowej,	 elektroenergetycznej,	 ciepl-
nej,	telekomunikacyjnej,

b)	systemu	monitoringu	wizyjnego	oraz	systemu	
sEurb	ratowniczych	i	bezpieczeGstwa	publicz-
nego;

2)	 zachowanie	 istniejących	 sieci,	 z	 morliwo[cią	
ich	modernizacji	 lub	 rozbudowy	 oraz	 przenie-
sienia	sieci	na	tereny	komunikacji,	z	uwzględ-
nieniem	pkt	8;

3)	 powiązanie	 sieci	 infrastruktury	 technicznej	 z	
ukEadem	 zewnętrznym	 oraz	 zapewnienie	 do-
stępu	do	sieci	zgodnie	z	przepisami	odrębnymi;

4)	 zaopatrzenie	 w	 wodę	 pitną	 wyEącznie	 z	 sieci	
wodociągowej;

5)	w	zakresie	gospodarki	wodno	｠	[ciekowej:
a)	odprowadzanie	[cieków	bytowych	lub	komu-

nalnych	 do	 sieci	 kanalizacji	 sanitarnej,	 z	 za-
strzereniem	pkt	6,

b)	 odprowadzanie	 wód	 opadowych	 i	 roztopo-
wych	 do	 sieci	 kanalizacji	 deszczowej,	 z	 za-
strzereniem	lit.	c-d,

c)	nakaz	podczyszczenia	wód	opadowych	i	roz-
topowych	z	powierzchni	utwardzonych	przed	
wprowadzeniem	do	sieci	kanalizacyjnej,

d)	 dopuszczenie	 zagospodarowania	 czystych	
wód	opadowych	i	roztopowych	na	terenach;

6)	 zakaz	 lokalizacji	 indywidualnych	 oczyszczal-
ni	 [cieków	 i	 zbiorników	bezodpEywowych	dla	
gromadzenia	i	oczyszczania	[cieków	bytowych	
lub	komunalnych,	przy	czym	do	czasu	realizacji	
kanalizacji	sanitarnej	dopuszcza	się:

a)	na	terenach	MW,	6U,	7U	i	8U	lokalizację	indy-
widualnych	oczyszczalni	[cieków,

b)	na	terenach	innych	nir	wymienione	w	lit.	a,	
lokalizację	 zbiorników	 bezodpEywowych	 na	
[cieki	bytowe;

7)	w	przypadku	lokalizacji	wolno	stojącej	maEoga-
barytowej	stacji	 transformatorowej	poza	 tere-
nami	 E,	 dopuszczenie	 wydzielenia	 dziaEki	 bu-
dowlanej	 o	 minimalnej	 powierzchni	 50	 m2,	 z	
wyjątkiem	terenów	z	zakazem	zabudowy;

8)	 dopuszczenie	 przebudowy	 napowietrznej	 linii	
elektroenergetycznej	WN-110	kV	wyEącznie	na	
linię	kablową	prowadzoną	na	terenach	komuni-
kacji,	a	w	przypadku	braku	miejsca	równier	na	
innych	terenach;

9)	 przebudowę	 napowietrznych	 linii	 elektroener-
getycznych	SN	 kolidujących	 z	 planowaną	 za-
budową	na	linie	kablowe.

§13.	W	planie	nie	wyznacza	się	terenów,	dla	któ-
rych	okre[la	 się	 sposoby	 i	 terminy	 tymczasowego	
zagospodarowania,	urządzenia	i	urytkowania.

§14.1.	Na	terenach	zabudowy	mieszkaniowej	jed-
norodzinnej,	 oznaczonych	 na	 rysunku	 planu	 sym-
bolami	1MN,	2MN,	3MN,	4MN,	5MN,	6MN,	7MN,	
8MN,	9MN,	10MN,	11MN,	12MN,	13MN,	14MN,	
ustala	się	następujące	warunki	zabudowy	i	zagospo-
darowania:



Dziennik	Urzędowy
Województwa	Wielkopolskiego	Nr	222 Poz.	3831｠	22708	｠

1)	 lokalizacja	 zabudowy	 mieszkaniowej	 jednoro-
dzinnej	 w	 ukEadzie	 wolno	 stojącym	 i	 blipnia-
czym;

2)	dopuszczenie	lokalizacji	wyEącznie	jednego	bu-
dynku	mieszkalnego	jednorodzinnego	na	dziaE-
ce	budowlanej;

3)	dopuszczenie	 lokalizacji	 kondygnacji	podziem-
nej;

4)	na	 terenie	2MN,	na	dziaEkach	budowlanych	o	
powierzchni	 powyrej	 2000	 m2	 dopuszczenie	
zabudowy	o	 funkcji	usEugowej	w	zakresie	 tu-
rystyki,	rekreacji,	gastronomii	jako	funkcji	uzu-
peEniającej;

5)	dopuszczenie	lokalizacji	jednego	budynku	gara-
rowego	na	dziaEce	budowlanej,	w	tym	takre	na	
granicy	dziaEki;

6)	w	przypadku	gararu	wbudowanego	lub	zbloko-
wanego	z	budynkiem	mieszkalnym	dopuszcze-
nie	 lokalizacji	 z	 tyEu	dziaEki	budowlanej	wolno	
stojącego	budynku	gospodarczego;

7)	w	przypadku	budynku	gararowego	wolno	sto-
jącego,	 dopuszczenie	 lokalizacji	 budynku	 go-
spodarczego	 jako	 zblokowanego	 z	 gararem	 z	
zachowaniem	dopuszczalnej	powierzchni	zabu-
dowy	nie	większej	nir	dla	budynku	gararowe-
go;

8)	w	przypadku	zabudowy,	o	której	mowa	w	pkt	
5-7,	 obowiązujące	 linie	 zabudowy	 stanowią	
nieprzekraczalne	linie	zabudowy;

9)	 lokalizacja	 zabudowy	 z	 uwzględnieniem	 sieci	
infrastruktury	 technicznej	 oraz	 przepisów	 od-
rębnych;

10)	powierzchnia	zabudowy:
a)	dziaEki	budowlanej	｠	nie	więcej	nir	30%	po-

wierzchni,	lecz	nie	więcej	nir	400	m2,	
b)	budynku	gararowego	wolno	stojącego	｠	nie	

więcej	nir	40,0	m2,
c)	budynku	gospodarczego	｠	nie	więcej	nir	25,0	

m2;
11)	powierzchnia	biologicznie	czynna	｠	nie	mniej	

nir	40%	powierzchni	dziaEki;
12)	nakaz	stosowania	dachów	stromych	na	tere-

nach	 1MN,	 11MN,	 12MN,	 13MN,	 14MN,	 w	
tym	na	terenie	1MN	w	ukEadzie	kalenicowym	
do	dróg	publicznych;

13)	 dopuszczenie	 stosowania	 dachów	 stromych	
oraz	dachów	pEaskich	na	terenach	2MN,	3MN,	
4MN,	5MN,	6MN,	7MN,	8MN,	9MN,	10MN;

14)	wysoko[ć	budynków:
a)	mieszkalnych	z	dachem	stromym	｠	nie	więk-

sza	nir	11,0	m,
b)	mieszkalnych	z	dachem	pEaskim	｠	nie	większa	

nir	8,0	m,
c)	gararowych	z	dachem	stromym	｠	nie	większa	

nir	5,5	m,
d)	gararowych	z	dachem	pEaskim	｠	nie	większa	

nir	4,0	m;
15)	 nakaz	 lokalizacji	miejsc	 postojowych	w	gra-

nicach	dziaEki	budowlanej,	 zgodnie	 z	§11	pkt	
7-8;

16)	 dostęp	 dziaEek	 do	 przylegEych	 dróg	 publicz-
nych,	zgodnie	z	przepisami	odrębnymi,	z	wy-
jątkiem	projektowanej	 drogi	 1KD-G	oraz	 dróg	
1KD-Dx	i	2KD-Dx,	lub	poprzez	drogi	wewnętrz-
ne	 1KDW,	 2KDW,	 4KDW,	 5KDW,	 6KDW,	
8KDW;

17)	 dopuszczenie	 przeznaczenia	 czę[ci	 budynku	
mieszkalnego	jednorodzinnego	na	usEugi	nieod-
dziaEywujące	negatywnie	na	[rodowisko,	przy	
czym	powierzchnia	przeznaczona	na	wykony-
wanie	 usEug	 nie	 more	 przekraczać	 30%	 po-
wierzchni	caEkowitej	budynku;

18)	na	terenie	1MN	nakaz	lokalizacji	pasa	zieleni	
izolacyjnej	o	szeroko[ci	nie	mniejszej	nir	5,0	m	
wzdEur	tylnej	granicy	dziaEek,	zgodnie	z	rysun-
kiem	planu;

19)	zachowanie	objętych	ochroną	konserwatorską	
budynków	dawnych	zagród	bamberskich	przy	
ulicy	Fabianowo	oraz	przy	ulicy	Kowalewickiej,	
oznaczonych	na	rysunku	planu	symbolem	gra-
ficznym;

20)	w	przypadku	odbudowy	obiektów,	o	których	
mowa	w	pkt	19	｠	dopuszczenie	lokalizacji	za-
budowy	zgodnie	z	linią	zabudowy	okre[loną	na	
rysunku	planu,	z	zastrzereniem	§6	pkt	3;

21)	dopuszczenie	nowych	dziaEek	budowlanych	o	
powierzchni	nie	mniejszej	nir	600,0	m2	i	szero-
ko[ci	nie	mniejszej	nir	18,0	m.

2.	 Na	 terenie	 zabudowy	 mieszkaniowej	 wieloro-
dzinnej,	 oznaczonym	 na	 rysunku	 planu	 symbolem	
MW,	ustala	się	następujące	warunki	zabudowy	i	za-
gospodarowania:

1)	 lokalizacja	 zabudowy	 mieszkaniowej	 wieloro-
dzinnej,	z	jedną	klatką	schodową	i	z	nie	więcej	
nir	6	mieszkaniami	na	jednej	kondygnacji;

2)	dopuszczenie	 lokalizacji	 kondygnacji	podziem-
nej;

3)	zakaz	lokalizacji	zabudowy	usEugowej	z	zastrze-
reniem	pkt	4;

4)	 dopuszczenie	 lokalizacji	 lokali	 usEugowych	 na	
dwóch	 pierwszych	 kondygnacjach	 nadziem-
nych	i	w	kondygnacji	podziemnej	w	budynkach	
usytuowanych	w	pierwszej	 linii	 zabudowy	od	
strony	dróg	publicznych	i	dróg	wewnętrznych;

5)	zakaz	lokalizacji	budynków	gospodarczych	i	ga-
rarowych	wolno	stojących;

6)	wysoko[ć	posadowienia	posadzki	parteru	｠	nie	
wyrej	nir	1,2	m	nad	poziom	terenu;

7)	lokalizacja	zabudowy	z	uwzględnieniem	sieci	in-
frastruktury	technicznej	oraz	przepisów	szcze-
gólnych;

8)	powierzchnia	zabudowy	｠	nie	więcej	nir	40%	
powierzchni	dziaEki;

9)	 powierzchnia	 biologicznie	 czynna	 ｠	 nie	mniej	
nir	35%	powierzchni	dziaEki;

10)	wysoko[ć	zabudowy	nie	większa	nir	12,0	m;
11)	 dopuszczenie	 stosowania	 dachów	 stromych	

oraz	dachów	pEaskich;
12)	nakaz	lokalizacji	miejsc	postojowych	w	grani-

cach	dziaEki	budowlanej,	zgodnie	z	§11	pkt	7-8;
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13)	dostęp	dla	samochodów	do	przylegEych	dróg	
publicznych,	zgodnie	z	przepisami	odrębnymi	i	
poprzez	drogę	wewnętrzną	3KDW;

14)	dopuszczenie	lokalizacji	garary	wyEącznie	jako	
wbudowanych	w	budynek	mieszkalny	w	kon-
dygnacji	podziemnej;

15)	dopuszczenie	lokalizacji	dróg	wewnętrznych;
16)	dopuszczenie	nowych	dziaEek	budowlanych	o	

powierzchni	nie	mniejszej	nir	4000	m2;
17)	dopuszczenie	lokalizacji	stacji	transformatoro-

wej	wbudowanej	w	budynek	o	innym	przezna-
czeniu,	 zgodnie	 z	 przepisami	 odrębnymi,	 lub	
wolno	stojącej	maEogabarytowej.

3.	 Na	 terenach	 zabudowy	 mieszkaniowej	 jedno-
rodzinnej	 i	 zabudowy	 usEugowej,	 oznaczonych	 na	
rysunku	planu	symbolami:	1MN/U,	2MN/U,	3MN/U,	
ustala	się	następujące	warunki	zabudowy	i	zagospo-
darowania:

1)	 lokalizacja	 zabudowy	 mieszkaniowej	 jednoro-
dzinnej	 w	 ukEadzie	 wolno	 stojącym	 i	 blipnia-
czym;

2)	dopuszczenie	lokalizacji	wyEącznie	jednego	bu-
dynku	mieszkalnego	jednorodzinnego	na	dziaE-
ce;

3)	 dopuszczenie	 lokalizacji	 zabudowy	 usEugowej	
w	zakresie	m.in.	handlu,	hotelarstwa,	biur,	ga-
stronomii	i	innych	rodzajów	usEug	nieoddziaEy-
wujących	negatywnie	na	[rodowisko;

4)	 zakaz	 lokalizacji	 obiektów	 handlowych	 o	 po-
wierzchni	sprzedary	powyrej	300	m2;

5)	 lokalizacja	 zabudowy	 z	 uwzględnieniem	 sieci	
infrastruktury	 technicznej	 oraz	 przepisów	 od-
rębnych;

6)	dopuszczenie	 lokalizacji	 kondygnacji	podziem-
nej;

7)	dopuszczenie	lokalizacji	jednego	budynku	gara-
rowego	na	dziaEce;

8)	 dopuszczenie	 lokalizacji	 budynków	w	 granicy	
dziaEki	budowlanej;

9)	 powierzchnia	 zabudowy	 dziaEki	 budowlanej	 ｠	
nie	więcej	nir	40%	powierzchni,	lecz	nie	wię-
cej	nir	400	m2;

10)	 powierzchnia	 budynku	 gararowego	 wolno	
stojącego	｠	nie	więcej	nir	40,0	m2;

11)	powierzchnia	biologicznie	czynna	｠	nie	mniej	
nir	30%	powierzchni	dziaEki;

12)	wysoko[ć	budynków:
a)	 mieszkalnych	 i	 usEugowych	 z	 dachem	 stro-

mym	｠	nie	większa	nir	11,0	m,
b)	mieszkalnych	i	usEugowych	z	dachem	pEaskim	

｠	nie	większa	nir	8,0	m,
c)	gararowych	z	dachem	stromym	｠	nie	większa	

nir	5,5	m,
d)	gararowych	z	dachem	pEaskim	｠	nie	większa	

nir	4,0	m;
13)	nakaz	stosowania	dachów	stromych	na	tere-

nie	1MN/U	dla	budynków	poEoronych	wzdEur	
drogi	KD-Z;

14)	 nakaz	 lokalizacji	 stanowisk	 postojowych	 w	
granicach	 dziaEki	 budowlanej,	 zgodnie	 z	 §11	

pkt	7-9;
15)	 dopuszczenie	 lokalizacji	 dróg	 wewnętrznych	

na	terenach	1MN/U	i	3MN/U;
16)	dostęp	dla	samochodów	do	przylegEych	dróg	

publicznych,	zgodnie	z	przepisami	odrębnymi,	
z	wyjątkiem	projektowanej	drogi	1KD-G	lub	po-
przez	 drogi	 wewnętrzne,	 o	 których	 mowa	 w	
pkt	15;

17)	dopuszczenie	lokalizacji	stacji	transformatoro-
wych	wbudowanych	w	budynek	o	innym	prze-
znaczeniu,	 zgodnie	 z	 przepisami	 odrębnymi,	
lub	wolno	stojących	maEogabarytowych;

18)	 zachowanie	 objętych	 ochroną	 konserwator-
ską	 budynków	 dawnych	 zagród	 bamberskich	
przy	ulicy	Fabianowo,	oznaczonych	na	rysunku	
planu;

19)	w	przypadku	odbudowy	obiektów,	o	których	
mowa	w	pkt	18	｠	dopuszczenie	lokalizacji	bu-
dynku	zgodnie	z	 linią	zabudowy	okre[loną	na	
rysunku	planu,	z	zastrzereniem	§6	pkt	3;

20)	dopuszczenie	podziaEu	na	dziaEki	budowlane	o	
powierzchni	nie	mniejszej	nir	800	m2	i	szeroko-
[ci	nie	mniejszej	nir	20,0	m.

4.	 Na	 terenach	 zabudowy	 usEugowej,	 oznaczo-
nych	na	rysunku	planu	symbolami:	1U,	2U,	3U,	4U,	
5U,	6U,	7U,	8U,	ustala	się	następujące	warunki	za-
budowy	i	zagospodarowania:

1)	lokalizacja	zabudowy	usEugowej	dla	[wiadcze-
nia	usEug	w	zakresie	m.in.	handlu,	hotelarstwa	
i	 gastronomii,	 innych	 rodzajów	 usEug	 nieod-
dziaEywujących	 negatywnie	 na	 [rodowisko	
oraz	biur;

2)	dopuszczenie	 lokalizacji	 kondygnacji	podziem-
nej;

3)	 dopuszczenie	 lokalizacji	 dróg	 wewnętrznych	
oraz	parkingów	naziemnych,	garary	podziem-
nych	 i	 nadziemnych:	 jedno-	 i	wielokondygna-
cyjnych;

4)	 na	 terenach	 2U	 i	 6U	 dopuszczenie	 lokalizacji	
garary	 lub	parkingów	dla	więcej	nir	300	wy-
Eącznie	samochodów	osobowych;

5)	na	terenie	2U	dopuszczenie	lokalizacji	stacji	pa-
liw;

6)	 zakaz	 lokalizacji	 obiektów	 handlowych	 o	 po-
wierzchni	sprzedary	powyrej	2000	m2;

7)	na	terenach	1U,	2U,	3U,	4U,	5U,	6U	dopusz-
czenie	 lokalu	 mieszkalnego	 usytuowanego	
powyrej	 pierwszej	 kondygnacji,	 w	 ramach	
jednego	 budynku	 usEugowego,	 o	 powierzchni	
nieprzekraczającej	 30%	 powierzchni	 urytko-
wej	 budynku	 usEugowego,	 jednak	 nie	 więcej	
nir	120,0	m2;

8)	lokalizacja	zabudowy	z	uwzględnieniem	sieci	in-
frastruktury	technicznej	oraz	przepisów	szcze-
gólnych;

9)	powierzchnia	zabudowy	｠	nie	więcej	nir	40%	
powierzchni	dziaEki;

10)	powierzchnia	biologicznie	czynna	｠	nie	mniej	
nir	25%	powierzchni	dziaEki;

11)	wysoko[ć	budynków	na	terenie	6U	nie	więk-
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sza	nir	20,0	m,	a	na	pozostaEych	terenach	nie	
większa	nir	12,0	m;

12)	nakaz	lokalizacji	dominanty	w	strefie	wskaza-
nej	na	rysunku	planu,	o	wysoko[ci	22,0-25,0	
m	nad	poziom	terenu	i	o	powierzchni	mierzonej	
po	obrysie	[cian	zewnętrznych	nie	większej	nir	
400,0	m2;

13)	ksztaEt	dachów	dowolny;	
14)	 nakaz	 lokalizacji	 stanowisk	 postojowych	 w	

granicach	 dziaEki	 budowlanej,	 zgodnie	 z	 §11	
pkt	7-9;

15)	dostęp	dla	samochodów:
a)	 do	 przylegEych	 dróg	 publicznych,	 zgodnie	 z	

przepisami	odrębnymi,	z	wyjątkiem	drogi	1KD-
G	i	projektowanej	poza	granicami	planu	ulicy	
Nowe	Kotowo,

b)	 dla	 dziaEek	 niemających	bezpo[redniego	do-
stępu	do	dróg	publicznych,	poprzez	drogi	we-
wnętrzne	2KDW,	3KDW,	7KDW;

16)	na	terenie	1U	nakaz	lokalizacji	pasa	zieleni	izo-
lacyjnej	o	szeroko[ci	nie	mniejszej	nir	2,0	m,	
zgodnie	z	rysunkiem	planu;

17)	 na	 terenie	 3U	 nakaz	 lokalizacji	 pasa	 zieleni	
izolacyjnej	 o	 szeroko[ci	 nie	 mniejszej	 nir	 5,0	
m	wzdEur	linii	rozgraniczającej	z	terenem	5MN,	
zgodnie	z	rysunkiem	planu;

18)	na	terenie	6U:
a)	 nakaz	 lokalizacji	 pasa	 zieleni	 izolacyjnej	 o	

szeroko[ci	nie	mniejszej	nir	5,0	m,	wzdEur	za-
chodniej	granicy	terenu,	zgodnie	z	rysunkiem	
planu	z	dopuszczeniem	wjazdów,

b)	 dopuszczenie	 lokalizacji	 zespoEu	 zabudowy	
usEugowej	 na	 terenie	 o	 powierzchni	 powyrej	
2	ha	lub	centrum	usEugowego	i	handlowego	o	
powierzchni	zabudowy	albo	powierzchni	uryt-
kowej	powyrej	1	ha;

19)	na	terenie	8U	nakaz	lokalizacji	pasa	zieleni	izo-
lacyjnej,	zgodnie	z	rysunkiem	planu;

20)	dopuszczenie	lokalizacji	stacji	transformatoro-
wych	wbudowanych	w	budynek	o	innym	prze-
znaczeniu,	 zgodnie	 z	 przepisami	 odrębnymi,	
lub	wolno	stojących,	z	zastrzereniem	pkt	21;

21)	na	terenach	6U,	7U,	8U	zakaz	lokalizacji	stacji	
transformatorowych	wolno	stojących	od	ulicy	
GEogowskiej;

22)	dopuszczenie	lokalizacji	szyldów:
a)	wolno	stojących,	o	powierzchni	nie	więcej	nir	

3,0	m2	i	wysoko[ci	górnej	krawędzi	6,0	m	nad	
poziomem	terenu,

b)	na	budynkach,	o	powierzchni	szyldu	nie	więk-
szej	nir	przekraczającej	10%	powierzchni	kar-
dej	elewacji,

c)	 jako	 masztów	 o	 wysoko[ci	 nie	 wyrszej	 nir	
12,0	m	nad	poziomem	terenu;

23)	na	terenach	1U,	2U	i	5U	dopuszczenie	loka-
lizacji	reklam	wielkoformatowych	wolno	stoją-
cych	w	postaci	tablic	o	powierzchni	nie	więk-
szej	nir	5,0	m2	i	wysoko[ci	górnej	krawędzi	nie	
większej	nir	6,0	m;

24)	 na	 terenach	 1U,	 2U,	 5U,	 6U,	 7U,	 8U	 do-

puszczenie	lokalizacji	stacji	bazowych	telefonii	
komórkowej	 sytuowanych	 na	 obiektach	 bu-
dowlanych	o	wysoko[ci	nie	mniej	nir	12,0	m,	
przy	czym	wysoko[ć	konstrukcji	wsporczej	nie	
more	przekraczać	8,0	m,	a	wysoko[ć	liczona	
od	poziomu	terenu	nie	more	przekraczać	28,0	
m;

25)	 dopuszczenie	 nowych	 dziaEek	 budowlanych	
na	terenach:

a)	1U,	2U	i	5U	｠	o	powierzchni	nie	mniejszej	nir	
1500	m2	i	szeroko[ci	nie	mniejszej	nir	25,0	m,

b)	3U,	4U	i	8U	｠	o	powierzchni	nie	mniejszej	nir	
600	m2	i	szeroko[ci	nie	mniejszej	nir	16,0	m,

c)	 6U	 i	 7U	 ｠	 o	 powierzchni	 nie	 mniejszej	 nir	
2000	m2	i	szeroko[ci	nie	mniejszej	nir	30,0	m.

5.	Na	terenach	zabudowy	usEugowej	i	zieleni	urzą-
dzonej,	oznaczonych	na	rysunku	planu	symbolami:	
1U/ZP,	2U/ZP,	ustala	się	następujące	warunki	zabu-
dowy	i	zagospodarowania:

1)	 lokalizacja	 zabudowy	 usEugowej	 powiązanej	
z	 zielenią	urządzoną	dla	 [wiadczenia	usEug	w	
zakresie	m.in.	handlu,	gastronomii,	kulturalno｠
o[wiatowych,	rekreacji,	innych	rodzajów	usEug	
nieoddziaEywujących	 negatywnie	 na	 [rodowi-
sko	oraz	biur;

2)	dopuszczenie	lokalizacji	dróg	wewnętrznych;
3)	dopuszczenie	 lokalizacji	 kondygnacji	podziem-

nej;
4)	 zakaz	 lokalizacji	 obiektów	 handlowych	 o	 po-

wierzchni	sprzedary	powyrej	300,0	m2;
5)	zakaz	lokalizacji	wolno	stojących	budynków	ga-

rarowych	oraz	gospodarczych;
6)	lokalizacja	zabudowy	z	uwzględnieniem	sieci	in-

frastruktury	technicznej	oraz	przepisów	szcze-
gólnych;

7)	powierzchnia	zabudowy	｠	nie	więcej	nir	40%	
powierzchni	dziaEki;

8)	 powierzchnia	 biologicznie	 czynna	 ｠	 nie	mniej	
nir	35%	powierzchni	dziaEki;

9)	wysoko[ć	zabudowy	｠	nie	większa	nir	12,0	m;
10)	na	terenie	1U/ZP,	w	strefie	wskazanej	na	ry-

sunku	planu,	nakaz	ksztaEtowania	zabudowy	w	
formie	 dominanty	 przestrzennej,	 o	wysoko[ci	
do	16,0	m	nad	poziomem	terenu;

11)	dowolny	ksztaEt	dachów;
12)	 nakaz	 lokalizacji	 stanowisk	 postojowych	 w	

granicach	 dziaEki	 budowlanej,	 zgodnie	 z	 §11	
pkt	7-9;

13)	dostęp	dla	samochodów	do	przylegEych	dróg	
publicznych,	zgodnie	z	przepisami	odrębnymi;

14)	dziaEka	budowlana	nie	mniejsza	nir	2500	m2.
6.	 Na	 terenie	 zabudowy	 usEugowej	 ｠	 o[wiaty,	

sportu	 i	 rekreacji,	 oznaczonym	 na	 rysunku	 planu	
symbolem	UO/US,	 ustala	 się	 następujące	warunki	
zabudowy	i	zagospodarowania:

1)	lokalizacja	obiektów	budowlanych	związanych	
z	usEugami	o[wiaty,	sportu	i	rekreacji;

2)	dopuszczenie	 lokalizacji	 kondygnacji	podziem-
nej;

3)	powierzchnia	zabudowy	｠	nie	więcej	nir	30%	
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powierzchni	dziaEki;
4)	 powierzchnia	 biologicznie	 czynna	 ｠	 nie	mniej	

nir	40%	powierzchni	dziaEki;
5)	wysoko[ć	budynków	nie	większa	nir	12,0	m;
6)	dowolny	ksztaEt	dachów,	z	zastrzereniem	pkt	

10;
7)	 dopuszczenie	 realizacji	 plenerowych	 urządzeG	

sportowo-rekreacyjnych,	 boisk	 sportowych,	
obiektów	maEej	architektury;

8)	nakaz	zapewnienia	miejsc	postojowych	w	gra-
nicach	dziaEki	budowlanej,	 zgodnie	 z	§11	pkt	
7-9;

9)	 dostęp	 dla	 samochodów	 do	 drogi	 publicznej	
3KD-L,	zgodnie	z	przepisami	odrębnymi;

10)	 zachowanie	 objętego	 ochroną	 konserwator-
ską	budynku	szkoEy	z	dopuszczeniem	rozbudo-
wy,	przebudowy	i	odbudowy,	z	zastrzereniem	
pkt	11	oraz	§6	pkt	3;

11)	 w	 przypadku	 odbudowy	 obiektu,	 o	 którym	
mowa	w	pkt	10	｠	dopuszczenie	lokalizacji	bu-
dynku	zgodnie	z	 linią	zabudowy	okre[loną	na	
rysunku	planu;

12)	dziaEka	budowlana	nie	mniejsza	nir	1	ha.
7.	 Na	 terenie	 zabudowy	 usEugowej,	 sportu	 i	 re-

kreacji,	 oznaczonym	 na	 rysunku	 planu	 symbolem:	
U/US,	 ustala	 się	 następujące	 warunki	 zabudowy	 i	
zagospodarowania:

1)	 dopuszczenie	 realizacji	 plenerowych	 urządzeG	
sportowo-rekreacyjnych,	 boisk	 sportowych,	
siatek	ochronnych	do	piEek,	obiektów	maEej	ar-
chitektury;

2)	 dopuszczenie	 lokalizacji	 budynków	 usEugo-
wych,	w	szczególno[ci	o	funkcji	sportowo-re-
kreacyjnej;

3)	 dopuszczenie	 nasadzenia	 zieleni	 wysokiej,	 w	
szczególno[ci	 ro[linno[ci	 zimozielonej,	 przy	
uwzględnieniu	infrastruktury	technicznej;

4)	powierzchnia	zabudowy	｠	nie	więcej	nir	30%	
powierzchni	dziaEki;

5)	 powierzchnia	 biologicznie	 czynna	 ｠	 nie	mniej	
nir	40%	powierzchni	dziaEki;

6)	 dopuszczenie	 lokalizacji	 sieci	 infrastruktury	
technicznej;

7)	wysoko[ć	budynków	 i	budowli	nie	więcej	nir	
10	m;

8)	ksztaEt	dachów	dowolny;
9)	 dopuszczenie	 lokalizacji	 tablic	 informacyjnych	

i	 szyldów	o	powierzchni	 nie	większej	 nir	2,0	
m2	sytuowanych	na	ogrodzeniu	lub	jako	wolno	
stojących;

10)	 nakaz	 lokalizacji	 stanowisk	 postojowych	 w	
granicach	dziaEki,	zgodnie	z	§11	pkt	7-8;

11)	dostęp	dla	 samochodów	do	drogi	publicznej	
3KD-L,	zgodnie	z	przepisami	odrębnymi;

12)	dziaEka	budowlana	nie	mniejsza	nir	2500	m2.
8.	 Na	 terenach	 zieleni	 otwartej	 w	 klinie	 zieleni,	

oznaczonych	na	rysunku	planu	symbolami:	1Kz-ZO,	
2Kz-ZO,	ustala	się	następujące	warunki	zabudowy	i	
zagospodarowania:

1)	zachowanie	zieleni	nieurządzonej,	naturalnej;

2)	dopuszczenie	lokalizacji	dróg	pieszych	i	[cierek	
rowerowych;

3)	dopuszczenie	 lokalizacji	obiektów	maEej	archi-
tektury	i	tablic	informacyjnych	przy	[cierkach	
pieszych	i	rowerowych;

4)	dostęp	dla	pieszych	i	rowerzystów	oraz	dla	sa-
mochodów,	ograniczony	do	pojazdów	obsEugi,	
poprzez	drogę	poza	obszarem	planu.

9.	Na	terenach	infrastruktury	technicznej	i	zieleni	
otwartej,	oznaczonych	na	 rysunku	planu	symbola-
mi:	1IT/ZO,	2IT/ZO,	ustala	się	następujące	warunki	
zabudowy	i	zagospodarowania:

1)	zachowanie	kolektora	deszczowego;
2)	zachowanie	zieleni	nieurządzonej,	naturalnej;
3)	 utrzymanie	 strumienia	 Plewianka	 jako	 cieku	

otwartego;
4)	nakaz	zachowania,	wzdEur	strumienia	Plewian-

ka,	pasa	o	szeroko[ci	nie	mniejszej	nir	4,0	m,	
licząc	 od	 górnej	 krawędzi	 skarpy,	 na	 którym	
obowiązuje	zakaz	lokalizacji	ogrodzeG	i	zadrze-
wieG;

5)	dopuszczenie	lokalizacji	dróg	pieszych	i	[cierek	
rowerowych;

6)	dostęp	dla	pieszych	i	rowerzystów	oraz	dla	sa-
mochodów,	ograniczony	do	pojazdów	obsEugi,	
do	drogi	publicznej	KD-Z,	zgodnie	z	przepisami	
odrębnymi.

10.	 Na	 terenach	 infrastruktury	 technicznej	 elek-
troenergetyki,	oznaczonych	na	rysunku	planu	sym-
bolami:	1E,	2E,	3E,	4E,	ustala	się	następujące	wa-
runki	zabudowy	i	zagospodarowania:

1)	na	terenach	1E,	3E	｠	dopuszczenie	zachowania	
i	modernizacji	istniejących	stacji	transformato-
rowych	 lub	wymianę	na	stacje	maEogabaryto-
we;

2)	na	terenach	2E,	4E	｠	lokalizacja	stacji	transfor-
matorowych	maEogabarytowych;

3)	wysoko[ć	nowej	stacji	transformatorowej	｠	nie	
większa	nir	2,5	m.

11.	 Na	 terenach	 komunikacji,	 oznaczonych	 na	
rysunku	 planu	 symbolami:	 1KD-G,	 2KD-G,	 KD-Z,	
1KD-L,	2KD-L,	3KD-L,	4KD-L,	1KD-D,	2KD-D,	3KD-
D,	4KD-D,	5KD-D,	6KD-D,	7KD-D,	8KD-D,	KD-Dxs,	
1KD-Dx,	 2KD-Dx,	 1KDW,	 2KDW,	 3KDW,	 4KDW,	
5KDW,	6KDW,	7KDW,	8KDW,	ustala	się	następują-
ce	warunki	zabudowy	i	zagospodarowania:

1)	dla	terenów	dróg	publicznych	1KD-G	i	2KD-G:
a)	 lokalizacja	 fragmentu	 pasa	 drogowego	 pro-

jektowanej	ulicy	Nowe	Kotowo	z	fragmentami	
chodników,	[cierek	rowerowych,	pieszo｠jezd-
ni	i	jezdni	projektowanych	gEównie	poza	grani-
cami	planu,

b)	 na	 terenie	 2KD-G	 ｠	 lokalizacja	 dodatkowej	
jezdni,	zapewniającej	dostęp	do	terenu	1U;

2)	dla	terenu	drogi	publicznej	KD-Z:
a)	 lokalizacja	 jezdni	 z	 dwoma	 pasami	 ruchu,	 z	

dopuszczeniem	poszerzenia	jezdni	i	zwiększe-
nia	liczby	pasów	ruchu	w	rejonie	skrzyrowaG	
z	ulicą	WoEczyGską,	z	ulicą	Fabianowo	i	z	pro-
jektowaną	 poza	 granicami	 planu	 ulicą	 Nowe	
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Kotowo,
b)	lokalizacja	na	skrzyrowaniu	z	ulicą	WoEczyG-

ską	i	ulicą	Fabianowo	maEego	ronda,	z	zastrze-
reniem	lit.	c,

c)	dopuszczenie	skrzyrowania	zwykEego	z	ulicą	
WoEczyGską	i	ulicą	Fabianowo,

d)	lokalizacja	[cierki	rowerowej,
e)	lokalizacja	obustronnych	chodników,
f)	przystosowanie	drogi	do	prowadzenia	komu-

nikacji	 autobusowej	 poprzez	 lokalizację	 przy-
stanków	oraz	odpowiednie	parametry	jezdni	i	
skrzyrowaG,

g)	 dopuszczenie	 lokalizacji	 wiat	 przystanko-
wych;

3)	dla	terenu	drogi	publicznej	1KD-L:
a)	lokalizacja	jezdni	z	dwoma	pasami	ruchu,
b)	lokalizacja	obustronnych	chodników,
c)	 dopuszczenie	 przystosowania	 drogi	 do	 pro-

wadzenia	 komunikacji	 autobusowej	 poprzez	
lokalizację	przystanków	oraz	odpowiednie	pa-
rametry	jezdni	i	skrzyrowaG,

d)	 dopuszczenie	 lokalizacji	 wiat	 przystanko-
wych;

4)	dla	terenu	drogi	publicznej	2KD-L:
a)	lokalizacja	jezdni,
b)	 w	 przypadku	 jednokierunkowej	 organizacji	

ruchu,	 dopuszczenie	 lokalizacji	 wydzielonej	
[cierki	rowerowej	albo	jednego	pasa	ruchu	dla	
rowerów	na	jezdni,

c)	lokalizacja	obustronnych	chodników,
d)	 dopuszczenie	 przystosowania	 drogi	 do	 pro-

wadzenia	 komunikacji	 autobusowej	 poprzez	
lokalizację	przystanków	oraz	odpowiednie	pa-
rametry	jezdni	i	skrzyrowaG;

5)	dla	terenu	drogi	publicznej	3KD-L:
a)	lokalizacja	jezdni	z	dwoma	pasami	ruchu	dla	

samochodów	i	z	dwoma	pasami	ruchu	dla	ro-
werów,	z	zastrzereniem	lit.	b,

b)	lokalizacja	na	jezdni,	przy	jej	krawędziach,	pa-
sów	 ruchu	 dla	 rowerów	 albo	 lokalizacja	wy-
dzielonej	 [cierki	 rowerowej,	 z	 zastrzereniem	
lit.	c,

c)	 w	 przypadku	 jednokierunkowej	 organizacji	
ruchu,	 dopuszczenie	 lokalizacji	 wydzielonej	
[cierki	rowerowej	albo	jednego	pasa	ruchu	dla	
rowerów	na	jezdni,

d)	lokalizacja	co	najmniej	jednostronnego	chod-
nika,

e)	 dopuszczenie	 przystosowania	 drogi	 do	 pro-
wadzenia	 komunikacji	 autobusowej	 poprzez	
lokalizację	przystanków	oraz	odpowiednie	pa-
rametry	jezdni	i	skrzyrowaG;

6)	dla	terenu	drogi	publicznej	4KD-L:
a)	lokalizacja	jezdni	z	dwoma	pasami	ruchu,
b)	 wzdEur	 terenu	 7U	 lokalizacja	 pieszo-jezdni,	

[cierki	 rowerowej	 oraz	 fragmentu	 przej[cia	
podziemnego	pod	ulicą	GEogowską,	przebiega-
jącą	poza	granicami	planu,

c)	lokalizacja	co	najmniej	jednostronnego	chod-
nika,

d)	przystosowanie	drogi	do	prowadzenia	komu-
nikacji	 autobusowej	 poprzez	 lokalizację	 przy-
stanków	 oraz	 zabezpieczenie	 odpowiednich	
parametrów	jezdni	i	skrzyrowaG;

7)	dla	terenów	dróg	publicznych	3KD-D,	4KD-D,	
6KD-D	i	8KD-D:

a)	lokalizacja	jezdni,	zakoGczonej	placem	do	za-
wracania	samochodów	oraz	lokalizacja	co	naj-
mniej	jednostronnych	chodników,	z	zastrzere-
niem	lit.	c,

b)	 w	 poEudniowej	 czę[ci	 terenu	 6KD-D	 lokali-
zacja	 pieszo-jezdni,	 zapewniającej	 dostęp	 do	
dziaEek	na	terenie	4U	nieprzylegających	do	uli-
cy	Kowalewickiej,

c)	dopuszczenie	lokalizacji	pieszo-jezdni;
8)	dla	terenów	dróg	publicznych	1KD-D,	2KD-D,	

5KD-D	i	7KD-D:
a)	lokalizacja	jezdni	oraz	co	najmniej	jednostron-

nych	chodników,	z	zastrzereniem	lit.	b,
b)	dopuszczenie	lokalizacji	pieszo-jezdni;

9)	dla	terenu	drogi	publicznej	KD-Dxs	｠	lokalizacja	
pieszo-jezdni;

10)	dla	terenu	drogi	publicznej	1KD-Dx:
a)	lokalizacja	drogi	dla	pieszych,
b)	zachowanie	kolektora	deszczowego;

11)	dla	terenu	drogi	publicznej	2KD-Dx	｠	lokaliza-
cja	drogi	dla	pieszych;

12)	 dla	 terenów	 dróg	 wewnętrznych	 1KDW,	
2KDW,	3KDW,	4KDW,	5KDW,	6KDW,	7KDW,	
8	KDW	｠	lokalizacja	pieszo-jezdni

§15.	Ustala	się	stawkę,	o	której	mowa	w	art.	36	
ust.	4	ustawy	z	dnia	27	marca	2003	r.	o	planowa-
niu	i	zagospodarowaniu	przestrzennym,	w	wysoko-
[ci	30%.

§16.	Wykonanie	uchwaEy	powierza	się	Prezyden-
towi	Miasta	Poznania.

§17.	UchwaEa	wchodzi	w	rycie	po	upEywie	30	dni	
od	dnia	jej	ogEoszenia	w	Dzienniku	Urzędowym	Wo-
jewództwa	Wielkopolskiego.

Przewodniczący
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,	Nr	141,	poz.	1492,	z	2005	r.	
Nr	113,	poz.	954,	Nr	130,	poz.	1087,	z	2006	r.	Nr	
45,	poz.	319	i	Nr	225,	poz.	1635,	z	2007	r.	Nr	127,	
poz.	880	oraz	z	2008	r.	Nr	123,	poz.	803,	Nr	199,	
poz.	1227,	Nr	201,	poz.	1237	i	Nr	220,	poz.	1413)	
Rada	Miasta	Poznania	rozstrzyga,	co	następuje:

§1.	Uwaga	wniesiona	przez	osobę	fizyczną	
Tre[ć	uwagi:	wniosek	o	 likwidację	ciągu	piesze-

go	1KD-Dx,	zaprojektowanego	na	granicy	z	dziaEką	
wnoszącego	uwagę,	uzasadniony	brakiem	potrzeby	
takiego	przej[cia,	które	funkcjonowaEo	w	przeszEo-
[ci	dla	mieszkaGców	Fabianowa	jako	doj[cie	do	pra-
cy	do	zakEadów	zlokalizowanych	na	terenie	Kopani-
na	｠	Rudnicze,	a	po	likwidacji	tych	zakEadów,	gdy	
przestaEo	być	stale	urytkowane,	staEo	się	miejscem	
wyrzucania	[mieci,	sporywania	alkoholu	 i	burd	pi-
jackich,	 co	 zagrara	 bezpieczeGstwu	 wnoszącego	
uwagę.

Rozstrzygnięcie:	uwaga	nieuwzględniona.
Uzasadnienie:	Projektowany	ciąg	pieszy	 jest	nie-

zbędnym	poEączeniem	komunikacyjnym	｠	drogą	do	
szkoEy	dla	dzieci	uczęszczających	do	szkoEy	podsta-
wowej	i	gimnazjum.	Ciąg	ten	jest	kontynuacją	ciągu	
pieszego	projektowanego	w	dwóch	sąsiednich	pro-
jektach	mpzp	ｧKopanina	｠	Rudnicze	Bｦ	i	ｧKopanina	
｠	Rudnicze	Cｦ.	Na	póEnoc	od	Fabianowa	｠	na	obsza-
rze	Kopanina	Rudnicze	przewiduje	się	tereny	miesz-
kaniowe	 jednorodzinne	 i	 wielorodzinne,	 których	
chEonno[ć	oblicza	się	na	ok.	4000	mieszkaGców.

§2.	Uwaga	wniesiona	przez	Anconę	Sp.	z	o.o.	 i	
osobę	fizyczną	

Tre[ć	uwagi:	wniosek	o	zmianę	§12	pkt	7	zapisu	
w	planie:	ｧdopuszczenie,	do	czasu	realizacji	kanali-
zacji	 sanitarnej,	 lokalizacji	 zbiorników	bezodpEywo-
wych	na	[cieki	bytowe,	z	wyjątkiem	terenów	MW,	
6U,	7U	i	8Uｦ	poprzez	wykre[lenie	symbolu	6U	lub	
zmianę	tre[ci	tego	zapisu	poprzez	następujące	usta-
lenie:	ｧdopuszczenie,	do	czasu	realizacji	kanalizacji	
sanitarnej,	 lokalizacji	 zbiorników	 bezodpEywowych	
na	[cieki	bytoweｦ,	uzasadniony	przez	wnoszących	
uwagę	 nierówno[cią	 traktowania	 wszystkich	 pod-
miotów	 prawa,	 odlegEym	 terminem	 ewentualnej	
realizacji	 kanalizacji	 sanitarnej	 przez	 Aquanet,	 co	
wykluczyEoby	morliwo[ci	 inwestycyjne	 na	wymie-
nionych	terenach	oraz	przekroczeniem	w	planie	za-
kresu,	 jaki	 plan	 reguluje	 poprzez	 ustalenie	 kwestii	

technologii	odprowadzania	[cieków.	
Rozstrzygnięcie:	Uwaga	nieuwzględniona.
Uzasadnienie:	Plan	zakazuje	lokalizacji	zbiorników	

bezodpEywowych,	morliwe	 jest	natomiast	 lokalizo-
wanie	 zbiorników	 na	 krótkoterminowe	 gromadze-
nie	[cieków	i	ich	odprowadzanie	do	kolektora	w	ul.	
GEogowskiej	 przy	 jego	 mniejszym	 obciąreniu	 (np.	
w	nocy).	Docelowo	[cieki	 z	obszaru	objętego	pla-
nem	 będą	 mogEy	 być	 odprowadzane	 do	 kolektora	
Junikowskiego	PoEudniowego	II.	Ponadto	zgodnie	z	
art.	15	ust.	2	ustawy	z	dnia	27	marca	2003	 r.	o	
planowaniu	 i	 zagospodarowaniu	przestrzennym,	w	
planie	miejscowym	okre[la	się	obowiązkowo	m.	in.:	
zasady	ochrony	[rodowiska	(pkt	3	w	nawiązaniu	do	
art.	72	ust.	1	pkt	3	ustawy	z	dnia	27	kwietnia	2001	
r.	 Prawo	 ochrony	 [rodowiska	 ｠	 ｧw	 miejscowym	
planie	zagospodarowania	przestrzennego	zapewnia	
się	warunki	 utrzymania	 równowagi	 przyrodniczej	 i	
racjonalną	 gospodarkę	 zasobami	 [rodowiska,	 mię-
dzy	innymi	poprzez:...	zapewnianie	kompleksowego	
rozwiązania	problemów	zabudowy,	ze	szczególnym	
uwzględnieniem	gospodarki	wodnej,	odprowadzania	
[cieków,	gospodarki	odpadami...ｦ),	zasady	moder-
nizacji,	 rozbudowy	i	budowy	systemów	infrastruk-
tury	technicznej	(pkt	10),	a	w	szczególno[ci	nakazy,	
zakazy,	dopuszczenia	 i	ograniczenia	w	zagospoda-
rowaniu	terenów,	wynikające	z	zasad	ochrony	[ro-
dowiska	 i	 Eadu	przestrzennego	 (rozporządzenie	Mi-
nistra	 Infrastruktury	 z	dnia	26	 sierpnia	2003	 r.	w	
sprawie	zakresu	projektu	miejscowego	planu	zago-
spodarowania	przestrzennego).

W	kwestii	nierównego	traktowania	podmiotów	na	
obszarze	planu,	tj.	dopuszczenia	dla	jednych	lokali-
zacji	 zbiorników	 bezodpEywowych,	 a	 zakazywania	
tego	samego	innym,	wyja[nia	się,	re	dotyczy	to	tyl-
ko	zabudowy	jednorodzinnej	i	niewielkiej	usEugowej.	
Ograniczenie	wprowadzono	dla	zabudowy	wieloro-
dzinnej,	gdzie	docelowo	more	mieszkać	okoEo	1000-
1200	osób,	 terenów	z	przewidywanym	znacznym	
programem	 usEug	 (co	 wynika	 m.	 in.	 z	 wysoko[ci	
oraz	intensywno[ci	zabudowy),	a	takre	dla	terenów	
poEoronych	wzdEur	ulicy	GEogowskiej,	czyli	najblirej	
kolektora	sanitarnego.	W	Studium	uwarunkowaG	 i	
kierunków	 zagospodarowania	 przestrzennego	 mia-
sta	 Poznania	 -	 w	 zasadach	 ochrony	 [rodowiska	 -	
przyjęto	 zasadę	 równolegEego	 i	 obowiązkowego	
wprowadzania	 kanalizacji	 sanitarnej	 na	 terenach	
wskazanych	pod	zabudowę	 i	 likwidacji	 zbiorników	
bezodpEywowych.	Jednak	z	uwagi	na	wagę	proble-
mu,	w	planie	wprowadzono	dopuszczenie	lokalizacji	
indywidualnych	oczyszczalni	[cieków.	W	związku	z	

ZaEącznik	Nr	2
do	uchwaEy	Nr	LXI/838/V/2009

Rady	Miasta	Poznania
z	dnia	13	papdziernika	2009	r.

ROZSTRZYGNIĘCIE	RADY	MIASTA	POZNANIA	O	SPOSOBIE	ROZPATRZENIA	UWAG	WNIESIONYCH	DO	
PROJEKTU	MIEJSCOWEGO	PLANU	ZAGOSPODAROWANIA	PRZESTRZENNEGO	DLA	OBSZARU	ｧFABIA-

NOWOｦ	W	POZNANIU
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tym	zmieniono	zapis	§12	pkt	6	 i	7	w	następujący	
sposób,	re	pkt	6	otrzymaE	brzmienie:

ｧzakaz	 lokalizacji	 indywidualnych	 oczyszczalni	
[cieków	i	zbiorników	bezodpEywowych	dla	groma-
dzenia	i	oczyszczania	[cieków	bytowych	lub	komu-
nalnych,	 przy	 czym	 do	 czasu	 realizacji	 kanalizacji	
sanitarnej	dopuszcza	się:

a)	na	terenach	MW,	6U,	7U	i	8U	lokalizację	indy-
widualnych	oczyszczalni	[cieków,

b)	na	terenach	innych	nir	wymienione	w	lit.	a,	
lokalizację	 zbiorników	 bezodpEywowych	 na	
[cieki	bytowe;ｦ.

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

§1.	 Sposób	 realizacji	 zapisanych	w	planie	 inwe-
stycji	z	zakresu	infrastruktury	technicznej:

1)	zadania	w	zakresie	realizacji	dróg	publicznych	
przewidzianych	 w	 planie	 oraz	 związanych	 z	
nimi	wykupami	terenów,	prowadzić	będą	wEa-
[ciwe	jednostki	miejskie;

2)	 zadania	 w	 zakresie	 infrastruktury	 technicznej	
prowadzić	będą	wEa[ciwe	przedsiębiorstwa,	w	
kompetencji	 których	 lery	 rozwój	 sieci:	wodo-
ciągowej	i	kanalizacji	sanitarnej,	energetycznej,	
gazowej	i	cieplnej,	zgodnie	z	miejscowym	pla-
nem	 zagospodarowania	 przestrzennego	 oraz	
na	 podstawie	 przepisów	 odrębnych.	 Zadania	
w	 zakresie	 gospodarki	 odpadami	 realizowane	
będą	zgodnie	z	miejscowym	planem	zagospo-
darowania	 przestrzennego,	 zgodnie	 z	 planem	
gospodarki	odpadami	oraz	na	podstawie	prze-
pisów	odrębnych;

3)	podstawę	przyjęcia	do	realizacji	zadaG	okre[lo-
nych	w	miejscowym	planie	zagospodarowania	
przestrzennego,	 które	 nalerą	 do	 zadaG	 wEa-
snych	gminy,	 stanowić	 będą	 zapisy	Wielolet-
niego	Programu	Inwestycyjnego	miasta	Pozna-
nia;

4)	okre[lenie	terminów	przystąpienia	i	zakoGczenia	
realizacji	 tych	 zadaG	 ustalone	 będzie	 wedEug	
kryteriów	i	zasad	przyjętych	przy	konstruowa-
niu	 Wieloletniego	 Programu	 Inwestycyjnego	
miasta	Poznania;

5)	 inwestycje	realizowane	mogą	być	etapowo	w	
zalerno[ci	 od	 wielko[ci	 [rodków	 przeznaczo-
nych	na	inwestycje.

§2.	Zgodnie	z	zasadami	 finansowania	 inwestycji	
z	zakresu	infrastruktury	technicznej	okre[lonych	w	
planie,	finansowanie	inwestycji	będzie	się	odbywać	
poprzez:

1)	wydatki	z	budretu	miasta;
2)	 wspóEfinansowanie	 [rodkami	 zewnętrznymi,	

poprzez	budret	miasta	｠	w	ramach	m.in.:
a)	dotacji	unijnych,
b)	dotacji	samorządu	województwa,
c)	dotacji	i	poryczek	z	funduszy	celowych,
d)	kredytów	i	poryczek	bankowych,
e)	innych	[rodków	zewnętrznych;

3)	udziaE	 inwestorów	w	finansowaniu	w	ramach	
porozumieG	o	charakterze	cywilno｠	prawnym	
lub	w	formie	partnerstwa	publiczno	｠	prywat-
nego	｠	ｧPPPｦ,	a	takre	wEa[cicieli	nieruchomo-
[ci.

ZaEącznik	Nr	3
do	uchwaEy	Nr	LXI/838/V/2009

Rady	Miasta	Poznania
z	dnia	13	papdziernika	2009	r.

ROZSTRZYGNIĘCIE	RADY	MIASTA	POZNANIA	O	SPOSOBIE	REALIZACJI,	ZAPISANYCH	W	MIEJSCO-
WYM	PLANIE	ZAGOSPODAROWANIA	PRZESTRZENNEGO	DLA	OBSZARU	ｧFABIANOWOｦ	W	POZNANIU,	
INWESTYCJI	Z	ZAKRESU	INFRASTRUKTURY	TECHNICZNEJ,	KTÓRE	NALEqĄ	DO	ZADAF	WDASNYCH	
GMINY	ORAZ	O	ZASADACH	ICH	FINANSOWANIA,	ZGODNIE	Z	PRZEPISAMI	O	FINANSACH	PUBLICZ-

NYCH


