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UCHWAŁA NR XVII/183/VI/2011 RADY MIASTA POZNANIA 

 z dnia 30 sierpnia 2011 r. 

 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Północno –
Zachodniego Klina Zieleni” w Poznaniu, część C – Krzyżowniki Północ.  

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorzņdzie gminnym (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, 
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 
i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, 
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 
1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, 
z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. 
Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, 
z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 
r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, 
poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, 
poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 
679 i Nr 134, poz. 777) oraz art. 20 ust. 1 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 
717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 
r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, 
poz. 319 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 
880, z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 
201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413, z 2010 r. Nr 24, 
poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, 
poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996 i Nr 155, 
poz. 1043 oraz z 2011 r. Nr 32, poz. 159 i Nr 153, poz. 
901) uchwala siň, co nastňpuje:  
 
§ 1. 1.  Po stwierdzeniu zgodnoŌci ze „Studium uwa-
runkowaŊ i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego miasta Poznania” – uchwała Nr 
XXXI/299/V/2008 Rady Miasta Poznania z dnia 18 
stycznia 2008 roku, uchwala siň zmianň miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 
„Północno-Zachodniego Klina Zieleni” w Poznaniu, 
czňŌń C – Krzyżowniki Północ (uchwała Nr 
CVI/1216/IV/2006 Rady Miasta Poznania z dnia 24 
października 2006 r., ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Wlkp. 
Nr 202, poz. 4810 z dnia 14 grudnia 2006 r.), zwanņ 
dalej „zmianņ planu”.   

2.  Zmiana planu obejmuje tereny oznaczone 
w planie, o którym mowa w ust. 1, symbolami 1Kz-
US i 2Kz-US. Granicň obszaru objňtego zmianņ planu 
okreŌla rysunek zmiany planu.   

3.Integralnymi czňŌciami uchwały sņ:   
1)  załņcznik Nr 1 – stanowiņcy czňŌń graficznņ, 

zwanņ „rysunkiem zmiany planu”, zatytuło-
wany: Zmiana miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego dla obszaru „Pół-
nocno-Zachodniego Klina Zieleni” w Pozna-
niu, czňŌń C – Krzyżowniki Północ, opracowa-
ny w skali 1:1000;   

2)  załņcznik Nr 2 – stanowiņcy rozstrzygniňcie 
Rady Miasta Poznania o sposobie rozpatrze-
nia uwag wniesionych do projektu zmiany 
planu;   

3)  załņcznik Nr 3 – stanowiņcy rozstrzygniňcie 
Rady Miasta Poznania o sposobie realizacji 
zapisanych w zmianie planu inwestycji 
z zakresu infrastruktury technicznej, które na-
leżņ do zadaŊ własnych gminy, oraz zasadach 
ich finansowania, zgodnie z przepisami 
o finansach publicznych.   

 
§ 2. 1.  W uchwale Nr CVI/1216/IV/2006 Rady Miasta 
Poznania z dnia 24 października 2006 r. zmienia siň § 
2 w sposób nastňpujņcy:   

1)  w pkt 8 koŊcowņ kropkň zmienia siň na Ōred-
nik;   

2)  dodaje siň pkt 9:   

 „  9) powierzchni zabudowy – należy przez to ro-
zumień sumň powierzchni wszystkich budynków 
zlokalizowanych na działce budowlanej, wyznaczo-
nych przez rzut pionowy zewnňtrznych krawňdzi 
Ōcian budynku na powierzchniň terenu.  ”.   

2.  W uchwale Nr CVI/1216/IV/2006 Rady Miasta 
Poznania z dnia 24 października 2006 r. zmienia siň § 
3 ust. 2 w sposób nastňpujņcy:   

1)  w pkt 2 skreŌla siň symbole 1Kz-US i 2Kz-US;   
2)  dodaje siň pkt 2a w brzmieniu:   

 „  2a) tereny rekreacji indywidualnej w klinie zie-
leni, oznaczone na rysunku zmiany planu symbolami 
1Kz-US, 2aKz-US, 2bKz-US i 2cKz-US oraz tereny 
dróg wewnňtrznych, oznaczone na rysunku zmiany 
planu symbolami 1KDW, 2KDW, 3KDW, 4KDW, 
5KDW.  ”.   

3.  W uchwale Nr CVI/1216/IV/2006 Rady Miasta 
Poznania z dnia 24 października 2006 r. zmienia siň § 
5 w sposób nastňpujņcy:   

1)  nienumerowany ustňp oznacza siň jako ust. 
1;   

2)  w ust. 1 skreŌla siň symbole terenów 1Kz-US, 
2Kz-US;   

3)  w ust. 1 pkt 6 lit. b tiret drugie skreŌla siň wy-
razy „od 2000 m 2 na terenie 1Kz-US, od 1000 
m 2 na terenie 2Kz-US,”;   

4)  w ust. 1 pkt 10 lit. a tiret pierwsze skreŌla siň 
symbole terenów 1Kz-US, 2Kz-US;   

5)  w ust. 1 pkt 10 lit. b skreŌla siň tirety, a treŌń 
lit. b otrzymuje brzmienie:   

 „  b) dopuszcza siň na terenie dróg wewnňtrz-
nych utrzymanie, likwidacjň, przebudowň i lokalizacjň 
podziemnych sieci infrastruktury technicznej: wodo-
ciņgowej, gazowej, kanalizacji sanitarnej, telekomu-
nikacyjnej i elektroenergetycznej;  ”;   

6)  dodaje siň ust. 2 w brzmieniu:   
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 „  2. Dla wyznaczonych na rysunku zmiany planu 
liniami rozgraniczajņcymi terenów, oznaczonych 
symbolami 1Kz-US, 2aKz-US, 2bKz-US, 2cKz-US:    

1)dopuszcza siň lokalizacjň budynków rekreacji 
indywidualnej i budynków gospodarczo-garażowych;     

2) w zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego:     

a)ustala siň lokalizowanie budynków zgodnie 
z nieprzekraczalnymi liniami zabudowy, przy czym od 
granicy lasu zgodnie z przepisami odrňbnymi,     

b)dopuszcza siň lokalizowanie:     

–obiektów małej architektury,     

–sieci infrastruktury technicznej, zgodnie 
z przepisami odrňbnymi,     

c)zakazuje siň:     

-budowy ogrodzeŊ z betonowych elementów pre-
fabrykowanych,     

-lokalizowania noŌników informacji wizualnej;     

3) w zakresie zasad ochrony Ōrodowiska, przyrody 
i krajobrazu kulturowego ustala siň:     

a)ochronň powietrza, wód i powierzchni ziemi 
zgodnie z przepisami odrňbnymi,     

b)segregacjň i zagospodarowanie odpadów 
zgodnie z przepisami odrňbnymi,     

c)nakaz zagospodarowania mas ziemnych pocho-
dzņcych z wykopów i spełniajņcych standardy jakoŌci 
gleby lub ziemi, poprzez wykorzystanie ich do kształ-
towania terenów zieleni towarzyszņcej zabudowie, 
z dopuszczeniem usuwania ich także poza obszar 
planu, zgodnie z przepisami odrňbnymi,     

d)nakaz zachowania dopuszczalnego poziomu ha-
łasu w Ōrodowisku zgodnie z przepisami odrňbnymi 
jak dla terenów rekreacyjno-wypoczynkowych,     

e)zakaz stosowania paliw stałych z wyjņtkiem 
biomasy, do zasilania pieców i trzonów kuchennych,     

f)nakaz zagospodarowania wód opadowych 
i roztopowych w obrňbie działki budowlanej,     

g)wyposażenie w sieci infrastruktury technicznej, 
zgodnie z pkt 10;     

4) w zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturo-
wego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 
ustala siň nadzór konserwatorski i archeologiczny 
nad robotami budowlanymi, jeżeli jest on wymagany 
przepisami odrňbnymi;     

5) w zakresie wymagaŊ wynikajņcych z potrzeb 
kształtowania przestrzeni publicznych ustala siň od 
strony drogi publicznej:     

a)budowň ażurowych ogrodzeŊ o wysokoŌci 1,5 
m, uzupełnianych zieleniņ,     

b)umieszczanie elementów systemu informacji 
miejskiej wyłņcznie na ogrodzeniach;     

6) w zakresie parametrów i wskaźników kształto-
wania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:     

a)dopuszcza siň lokalizacjň jednego budynku re-
kreacji indywidualnej i jednego budynku gospodar-
czo-garażowego na działce budowlanej,     

b)ustala siň nastňpujņce parametry i wskaźniki 
zabudowy:     

-wysokoŌń budynku rekreacji indywidualnej nie 
wiňcej niż 7,0 m,     

-wysokoŌń budynku gospodarczo-garażowego nie 
wiňcej niż 5,0 m,     

-dachy o nachyleniu 30o  -45o  kryte dachówkņ lub 
materiałem dachówkopodobnym,     

-powierzchnia zabudowy nie wiňcej niż 10% po-
wierzchni działki budowlanej, jednak nie wiňcej niż 
120 m2    

,     

-powierzchnia wolno stojņcego budynku gospo-
darczo-garażowego nie wiňcej niż 40 m2    

-powierzchnia biologicznie czynna na terenie 1Kz-
US – nie mniej niż 70% powierzchni działki budowla-
nej,     

-powierzchnia biologicznie czynna na terenach 
2aKz-US, 2bKz-US, 2cKz-US – nie mniej niż 60% po-
wierzchni działki budowlanej,     

-zapewnienie potrzeb parkingowych w granicach 
działki budowlanej, jednak nie mniej niż 2 miejsca 
postojowe,     

-powierzchnia nowej działki budowlanej – nie 
mniej niż 2000 m2  na terenie 1Kz-US i nie mniej niż 
600 m 2  na terenach 2aKz-US, 2bKz-US, 2cKz-US;     

c)dopuszcza siň:     

-zachowanie istniejņcych budynków,     

-lokalizacjň zieleni urzņdzonej, sadów lub ogro-
dów,     

-powiňkszenie działek budowlanych rekreacji in-
dywidualnej na terenach 2aKz-US i 2cKz-US odpo-
wiednio o czňŌci działek nr 24/50 i 24/49 bezpoŌred-
nio do nich przylegajņcych;     

7) w zakresie granic i sposobów zagospodarowa-
nia terenów lub obiektów podlegajņcych ochronie, 
ustalonych na podstawie odrňbnych przepisów, 
w tym terenów górniczych, a także narażonych na 
niebezpieczeŊstwo powodzi oraz zagrożonych osu-
waniem siň mas ziemnych nie podejmuje siň ustaleŊ;     

8) w zakresie szczegółowych zasad i warunków 
scalania i podziału nieruchomoŌci nie podejmuje siň 
ustaleŊ;     

9) w zakresie szczególnych warunków zagospoda-
rowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowa-
niu, w tym zakazu zabudowy, ustala siň:     

a)uwzglňdnienie w zagospodarowaniu, zgodnie 
z przepisami odrňbnymi, przebiegów podziemnych 
sieci infrastruktury technicznej wraz z ich obszarem 
oddziaływania,     
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b)przy sytuowaniu budynków zachowanie odle-
głoŌci od granicy lasu, zgodnie z przepisami odrňb-
nymi;     

10) w zakresie zasad modernizacji, rozbudowy 
i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 
technicznej:     

a)ustala siň:     

-dostňp działek budowlanych poprzez przyległe 
drogi wewnňtrzne do drogi publicznej, poza grani-
cami obszaru zmiany planu, zgodnie z przepisami 
odrňbnymi,     

-dostňp działki nr 17/3 ark. 3 obrňb Krzyżowniki, 
poprzez drogň wewnňtrznņ – leŌnņ, poza granicami 
obszaru zmiany planu, lub poprzez drogň 2KDW do 
drogi publicznej, poza granicami obszaru zmiany 
planu,     

-obsługň komunikacjņ zbiorowņ – autobusowņ 
w ulicy Słupskiej, poza granicami obszaru zmiany 
planu,     

-zakaz lokalizacji nowych napowietrznych sieci in-
frastruktury technicznej,     

b)dopuszcza siň:     

-odprowadzenie Ōcieków bytowych do szczelnych 
zbiorników bezodpływowych do czasu realizacji sieci 
kanalizacji sanitarnej,     

-roboty budowlane w zakresie sieci infrastruktury 
technicznej, w tym w szczególnoŌci sieci: wodociņ-
gowej, kanalizacyjnej, gazowej, elektroenergetycznej 
i telekomunikacyjnej,     

-powiņzanie sieci infrastruktury technicznej 
z układem zewnňtrznym oraz zapewnienie dostňpu 
do sieci, zgodnie z przepisami odrňbnymi,     

-zachowanie stacji transformatorowej słupowej 
na terenie 2bKz-US w przypadku przebudowy sieci 
elektroenergetycznej, pod warunkiem zasilania jej 
liniņ kablowņ;     

11)ustala siň zakaz tymczasowego zagospodaro-
wania, urzņdzenia i użytkowania terenów;     

12)ustala siň stawkň służņcņ naliczeniu jednora-
zowych opłat, o jakich mowa w art. 36 ust. 4 ustawy, 
w wysokoŌci 30%. ”;    

7)  dodaje siň ust. 3 w brzmieniu:   

 „  3. Dla wyznaczonych na rysunku zmiany planu 
liniami rozgraniczajņcymi terenów, oznaczonych 
symbolami 1KDW, 2KDW, 3KDW, 4KDW, 5KDW:    

1)ustala siň lokalizacjň dróg wewnňtrznych za-
pewniajņcych dojŌcie i dojazd do działek budowla-
nych;     

2) w zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego:     

a) dopuszcza siň: 

-lokalizowanie obiektów małej architektury,     

-umieszczanie elementów systemu informacji 
miejskiej,     

b) zakazuje siň:     

-budowy ogrodzeŊ,     

-lokalizowania noŌników informacji wizualnej;     

3) w zakresie zasad ochrony Ōrodowiska, przyrody 
i krajobrazu kulturowego ustala siň:     

a)ochronň powietrza, wód i powierzchni ziemi 
zgodnie z przepisami odrňbnymi,     

b)segregacjň i wywóz odpadów zgodnie 
z przepisami odrňbnymi,     

c)zastosowanie nawierzchni umożliwiajņcych in-
filtracjň wód opadowych i roztopowych, bezpiecz-
nych dla ruchu rowerowego,     

d)wyposażenie w sieci infrastruktury technicznej, 
zgodnie z pkt 10,     

e)zagospodarowanie wód opadowych i roztopo-
wych w pasie drogowym z uwzglňdnieniem przepi-
sów odrňbnych;     

4) w zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturo-
wego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 
ustala siň nadzór konserwatorski i archeologiczny 
nad robotami budowlanymi, jeżeli jest on wymagany 
przepisami odrňbnymi;   

5) w zakresie wymagaŊ wynikajņcych z potrzeb 
kształtowania przestrzeni publicznych nie podejmuje 
siň ustaleŊ;     

6) w zakresie parametrów i wskaźników kształto-
wania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:     

a)ustala siň szerokoŌń dróg w liniach rozgranicza-
jņcych zgodnie z rysunkiem planu,     

b)zakazuje siň lokalizacji stanowisk postojowych,     

c)dopuszcza siň lokalizacjň zjazdów na działki bu-
dowlane;   

7) w zakresie granic i sposobów zagospodarowa-
nia terenów lub obiektów podlegajņcych ochronie, 
ustalonych na podstawie odrňbnych przepisów, 
w tym terenów górniczych, a także narażonych na 
niebezpieczeŊstwo powodzi oraz zagrożonych osu-
waniem siň mas ziemnych nie podejmuje siň ustaleŊ;     

8) w zakresie szczegółowych zasad i warunków 
scalania i podziału nieruchomoŌci nie podejmuje siň 
ustaleŊ;     

9) w zakresie szczególnych warunków zagospoda-
rowania terenów oraz ograniczeŊ w ich użytkowaniu, 
w tym zakazu zabudowy, ustala siň uwzglňdnienie 
w zagospodarowaniu, zgodnie z przepisami odrňb-
nymi, przebiegów podziemnych sieci infrastruktury 
technicznej wraz z ich obszarem oddziaływania    

10) w zakresie zasad modernizacji, rozbudowy 
i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 
technicznej ustala siň zachowanie ciņgłoŌci powiņzaŊ 
elementów pasa drogowego w granicy obszaru pla-
nu oraz z zewnňtrznym układem komunikacyjnym;     

11)ustala siň zakaz tymczasowego zagospodaro-
wania, urzņdzenia i użytkowania terenów;     
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12)ustala siň stawkň służņcņ naliczeniu jednora-
zowych opłat, o jakich mowa w art. 36 ust. 4 ustawy, 
w wysokoŌci 30%. ”. 

4. Traci moc rysunek planu, stanowiņcy załņcz-
nik Nr 1 do uchwały Nr CVI/1216/IV/2006 Rady Miasta 
Poznania z dnia 24 października 2006 r., w zakresie 
dotyczņcym terenów 1Kz-US i 2Kz-US.   

 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza siň Prezydentowi 
Miasta Poznania.    
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od 
daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzňdowym Woje-
wództwa Wielkopolskiego. 

  
Przewodniczņcy 

 Rady Miasta Poznania  
(-) Grzegorz Ganowicz  
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Załņcznik nr 1 
do uchwały nr XVII/183/VI/2011 

Rady Miasta Poznania 
z dnia 30 sierpnia 2011 r. 
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Załņcznik nr 2  
do uchwały nr XVII/183/VI/2011 

Rady Miasta Poznania 
z dnia 30 sierpnia 2011 r. 

 
ROZSTRZYGNIŇCIE RADY MIASTA POZNANIA O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO 
PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA OBSZARU 
„PÓŁNOCNO– ZACHODNIEGO KLINA ZIELENI” W POZNANIU,  CZŇŋŃ C - KRZYŻOWNIKI PÓŁNOC 

 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 
r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, 
poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 
319 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 
2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, 
poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413, z 2010 r. Nr 24, poz. 
124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 
804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996 i Nr 155, 
poz. 1043 oraz z 2011 r. Nr 32, poz. 159 i Nr 153, 
poz. 901) rozstrzyga siň, co nastňpuje: 
 
§ 1 Uwaga wniesiona przez osobň fizycznņ. 
Treść uwagi: wniosek o zwiňkszenie procentu 
powierzchni zabudowy z 10% do 20% dla działek 
24/17, 24/18,  ark. 03, obr. Krzyżowniki.  
Rozstrzygnięcie: uwaga nieuwzglňdniona.  
Uzasadnienie: uwaga nieuwzglňdniona ze wzglňdu 
na rekreacyjny charakter zabudowy zlokalizowany 
w klinie zieleni oraz stanowisko Miejskiej Komisji 
Urbanistyczno-Architektonicznej, która rekomen-
dowała zmniejszenie procentu powierzchni zabu-
dowy do 10%.  
 
§ 2 Uwaga wniesiona przez osobň fizycznņ. 
Treść uwagi: wniosek o pozostawienie działki 
24/46 ark. 03, obr. Krzyżowniki w stanie nienaru-
szonym. Proponowane w projekcie zmiany planu 

ustalenia skutkujņ utratņ 440 m2 gruntu. Wniosek 
o wytyczenie dróg wewnňtrznych działkami 24/49 i 
24/50 lub działkņ 13 pomiňdzy działkami 22 i 23, 
ark. 3, obr. Krzyżowniki.  
Rozstrzygnięcie: uwaga nieuwzglňdniona.  
Uzasadnienie: po odbytej wizji w terenie oraz kon-
sultacji z Zakładem Lasów PoznaŊskich uwaga 
została nieuwzglňdniona ze wzglňdu na brak moż-
liwoŌci wytyczenia alternatywnej drogi wewnňtrz-
nej do działek położonych  na terenach  2aKz-US, 
2bKz-US oraz 2cKz-US bez naruszania gruntów 
leŌnych z zasobów komunalnych. Wytyczenie 
drogi przez działkň 13 stanowiņca grunt leŌny po-
miňdzy działkami 22 i 23, ark. 3, obr. Krzyżowniki 
skutkowałoby odlesieniem i wyciňciem znacznego 
fragmentu lasu miejskiego. Działki 24/49 i 24/50 sņ 
zadrzewione, poprowadzenie tam drogi wiņzałoby 
siň także z koniecznoŌciņ ich usuniňcia, a ponadto 
szerokoŌń działek – 3 m jest niewystarczajņca dla 
prowadzenia drogi, poszerzenie mogłoby nastņpiń 
też tylko kosztem lasu komunalnego.  
 

 

§ 3 Uwaga wniesiona przez osobň fizycznņ. 
Treść uwagi: wniosek o zwiňkszenie procentu 
powierzchni zabudowy do 20% jednak nie wiňcej 

niż 100 m
2
 dla działki 24/3,  ark. 03, obr. Krzyżow-

niki.  
Rozstrzygnięcie: uwaga nieuwzglňdniona.  
Uzasadnienie: uwaga nieuwzglňdniona ze wzglňdu 
na rekreacyjny charakter zabudowy zlokalizowany 
w klinie zieleni oraz stanowisko Miejskiej Komisji 
Urbanistyczno-Architektonicznej, która rekomen-
dowała zmniejszenie procentu powierzchni zabu-
dowy do 10%. 
 
 § 4 Uwaga wniesiona przez Radň Osiedla Krzy-
żowniki – Smochowice. 
Treść uwagi: doprecyzowania wymaga sprawa 
odprowadzenia Ōcieków bytowych. Uważamy za 
niedopuszczalne odprowadzanie Ōcieków do 
szczelnych zbiorników bezodpływowych, z uwagi 
na możliwoŌń zanieczyszczenia piňknej enklawy 
wewnņtrz zachodniego klina zieleni.  
Proponujemy postawiń warunek budowy kanaliza-
cji sanitarnej docelowej, z rozważeniem dwóch 
wariantów odprowadzenia Ōcieków:  
1) wariant I: budowa docelowej przepom-
powni, z rurociņgiem tłocznym odprowadzajņcymi 
Ōcieki do kanalizacji miejskiej (do kolektora o 600 
w ul. Słupskiej w rejonie ul. Wirskiej),  
2) wariant II: budowa tymczasowego 
zbiorczego zbiornika bezodpływowego w miejscu 
przyszłej przepompowni.  
Rozstrzygnięcie: uwaga nieuwzglňdniona.  
Uzasadnienie: nie ma uzasadnienia ekonomiczne-
go planowania kanalizacji sanitarnej dla niewiel-
kiej grupy odbiorców, w sytuacji gdy:  
1) wiņzałoby siň to z koniecznoŌciņ wybudo-
wania rurociņgu tłocznego sanitarnego o długoŌci 
około 2400 m (od obszaru objňtego zmianņ planu 
do ul. Polanowskiej), a dodatkowo koniecznoŌciņ 
poszerzenia dróg wewnňtrznych, do szerokoŌci nie 
mniejszej niż 6,0 m, co ograniczyłoby powierzch-
niň i tak już niewielkich działek na terenach  2aKz-
US, 2bKz-US, 2cKz-US;  
2) nierównomierny dopływ Ōcieków do kana-
lizacji, ze wzglňdu na potencjalne sezonowe wyko-
rzystywanie domów rekreacji indywidualnej, spo-
wodowałby zjawisko zagniwania Ōcieków w kana-
le;  
3) budowa kanalizacji sanitarnej stanowiłaby 
zachňtň do zabudowy o charakterze mieszkalnym i 
spowodowałaby jej dalszy rozwój.  
Ponadto w planie jest zapis o odprowadzeniu Ōcie-
ków bytowych do szczelnych zbiorników bezod-
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pływowych do czasu realizacji sieci kanalizacji 
sanitarnej, a wiňc plan nie wyklucza możliwoŌci 

usuwania Ōcieków do kanalizacji sanitarnej, tylko 
jej nie nakazuje.   

 

 

 

 

 

 

Załņcznik nr 3 
do uchwały nr XVII/183/VI/2011 

Rady Miasta Poznania 
z dnia 30 sierpnia 2011 r. 

 
ROZSTRZYGNIŇCIE RADY MIASTA POZNANIA  

O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W ZMIANIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZE-
STRZENNEGO DLA OBSZARU „PÓŁNOCNO-ZACHODNIEGO KLINA ZIELENI” W POZNANIU, CZŇŋŃ C – 

KRZYŻOWNIKI PÓŁNOC, INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻŅ DO 
ZADAŉ WŁASNYCH GMINY, ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA 

 

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

Sposób realizacji zapisanych w planie inwestycji z 
zakresu infrastruktury technicznej: 

1) zadania w zakresie infrastruktury technicz-
nej prowadziń bňdņ właŌciwe przedsiň-
biorstwa, w kompetencji których leży roz-
wój sieci: wodociņgowej i kanalizacji sani-
tarnej, energetycznej, gazowej i cieplnej, 
zgodnie z miejscowym planem zagospo-
darowania przestrzennego oraz na pod-
stawie przepisów odrňbnych. Zadania w 
zakresie gospodarki odpadami realizowa-
ne bňdņ zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego, zgod-
nie z planem gospodarki odpadami oraz 
na podstawie przepisów odrňbnych; 

2) podstawň przyjňcia do realizacji zadaŊ okre-
Ōlonych w miejscowym planie zagospoda-
rowania przestrzennego, które należņ do 

zadaŊ własnych gminy, stanowiń bňdņ za-
pisy Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Miasta Poznania; 

3) okreŌlenie terminów przystņpienia i zakoŊ-
czenia realizacji tych zadaŊ ustalone bň-
dzie według kryteriów i zasad przyjňtych 
przy konstruowaniu Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta Poznania; 

4) inwestycje realizowane mogņ byń etapowo 
w zależnoŌci od wielkoŌci Ōrodków prze-
znaczonych na inwestycje. 

 
§ 2 

Zgodnie z zasadami finansowania inwestycji z 
zakresu infrastruktury technicznej okreŌlonych w 
planie, finansowanie inwestycji bňdzie siň odby-
wań poprzez: 

1) wydatki z budżetu miasta; 
2) współfinansowanie Ōrodkami zewnňtrznymi, 

poprzez budżet miasta – w ramach m.in.: 
a) dotacji unijnych, 
b) dotacji samorzņdu województwa, 
c) dotacji i pożyczek z funduszy celowych, 
d) kredytów i pożyczek bankowych, 
e) innych Ōrodków zewnňtrznych; 

3) udział inwestorów w finansowaniu w ra-
mach porozumieŊ o charakterze cywilno-
prawnym lub w formie partnerstwa pu-
bliczno-prywatnego – „PPP”, a także wła-
Ōcicieli nieruchomoŌci. 

 

 

 


