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alimentów (Dz.U. Nr 192 poz. 1378 ze zmianami) nale¿¹cych
do kompetencji Wójta Gminy Kleszczewo, w szczególno�ci do
podejmowania dzia³añ wobec d³u¿ników alimentacyjnych.

2. Upowa¿nienie okre�lone uchwa³¹ nie obejmuje tych
spraw, do za³atwiania których, zgodnie z ustaw¹ wymienion¹
w ust. 1, upowa¿nienia mo¿e udzieliæ wy³¹cznie Wójt Gminy.

Poz. 799, 800

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Kleszczewo.

§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielko-
polskiego.

Przewodnicz¹ca
Rady Gminy

(-) mgr Ewa Lesiñska

800

UCHWA£A Nr XLIX/636/V/2009 RADY MIASTA POZNANIA

z dnia 10 lutego 2009 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru �PÓ£NOCNO � ZACHODNIEGO KLINA
ZIELENI� w Poznaniu � czê�æ F �Kiekrz Wschód�

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, 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 oraz z 2008 r. Nr 180, poz.
1111) 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, 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 i Nr 201, poz. 1237)
Rada Miasta Poznania uchwala, co nastêpuje:

§1. 1. Po stwierdzeniu zgodno�ci ze �Studium uwarunko-
wañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
Poznania� � uchwa³a Nr XXXI/299/V/2008 Rady Miasta Pozna-
nia z dnia 18 stycznia 2008 roku, uchwala siê miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru �PÓ£NOCNO
� ZACHODNIEGO KLINA ZIELENI� w Poznaniu � czê�æ F
�Kiekrz Wschód�, zwany dalej �planem�.

2. Integralnymi czê�ciami uchwa³y s¹:

1) za³¹cznik Nr 1 � stanowi¹cy czê�æ graficzn¹, zwan¹ dalej
�rysunkiem planu�, opracowany w skali 1:1.000 i zatytu-
³owany: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzenne-
go dla obszaru �PÓ£NOCNO � ZACHODNIEGO KLINA
ZIELENI� w Poznaniu � czê�æ F �Kiekrz Wschód�;

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.

3. Granice obszaru objêtego planem okre�la rysunek
planu.

§2. Ilekroæ w uchwale jest mowa o:

1) dachu stromym � nale¿y przez to rozumieæ dach dwuspa-
dowy, wielospadowy o symetrycznym k¹cie spadku po³aci
dachowych oraz k¹cie nachylenia od 30o do 45o;

2) dominancie � nale¿y przez to rozumieæ wyró¿niaj¹cy siê w
otaczaj¹cej zabudowie wysoko�ci¹ lub form¹ budynek lub
jego czê�æ;

3) dzia³ce budowlanej � nale¿y przez to rozumieæ dzia³kê
budowlan¹, zgodnie z ustaw¹ z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

4) nieprzekraczalnej linii zabudowy � nale¿y przez to rozu-
mieæ liniê okre�laj¹c¹ najmniejsz¹ odleg³o�æ od linii roz-
graniczaj¹cej terenu, w jakiej mog¹ byæ sytuowane bu-
dynki;

5) obowi¹zuj¹cej linii zabudowy � nale¿y przez to rozumieæ
liniê, wzd³u¿ której nale¿y sytuowaæ co najmniej 60%
szeroko�ci elewacji budynku;
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6) powierzchni zabudowy � nale¿y przez to rozumieæ po-
wierzchniê wszystkich budynków zlokalizowanych na dzia³-
ce, mierzon¹ po obrysie �cian zewnêtrznych, bez schodów,
ramp, tarasów;

7) 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 drogowych;

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

9) strefie lokalizacji boisk i urz¹dzeñ do gier � nale¿y przez to
rozumieæ plenerowe, s³u¿¹ce rekreacji na wolnym powie-
trzu boiska, urz¹dzenia do gier zespo³owych i æwiczeñ
indywidualnych;

10) szyldzie � nale¿y przez to rozumieæ oznaczenie jednostki
organizacyjnej lub przedsiêbiorcy, ich siedzib lub miejsc
wykonywania dzia³alno�ci;

11) tablicy informacyjnej � nale¿y przez to rozumieæ element
systemu informacji miejskiej, informacji turystycznej, przy-
rodniczej lub edukacji ekologicznej;

12) terenie � nale¿y przez to rozumieæ powierzchniê o okre�lo-
nym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania, wyzna-
czon¹ na rysunku planu liniami rozgraniczaj¹cymi;

13) uci¹¿liwo�ci dla �rodowiska � nale¿y przez to rozumieæ
zjawiska fizyczne lub stany powoduj¹ce przekroczenie
standardów jako�ci �rodowiska okre�lonych w przepisach
odrêbnych;

14) us³ugach nieuci¹¿liwych � nale¿y przez to rozumieæ us³u-
gi nie zaliczone do przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co
oddzia³ywaæ na �rodowisko w rozumieniu przepisów
odrêbnych oraz niepowoduj¹ce uci¹¿liwo�ci, o których
mowa w pkt 13;

15) zieleni izolacyjno - krajobrazowej � nale¿y przez to rozu-
mieæ gêste nasadzenia zieleni wysokiej i �redniej, g³ównie
zimozielonej, formowane w pasy o szeroko�ci nie mniej-
szej ni¿ 5,0 m;

16) zieleni naturalnej � nale¿y przez to rozumieæ zieleñ nieurz¹-
dzon¹, tj. niekultywowane drzewa, krzewy, byliny, ro�liny
okrywowe i trawy.

§3. Ustala siê nastêpuj¹ce przeznaczenie terenów:

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

2) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczo-
ne na rysunku planu symbolami: 1 MN, 2 MN, 3 MN, 4 MN,
5 MN, 6 MN, 7 MN, 8 MN, 9 MN i 10 MN;

3) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i us³ugo-
wej, oznaczone na rysunku planu symbolami 1 MN/U i 2
MN/U;

4) tereny zabudowy us³ugowej, oznaczone na rysunku planu
symbolami: 1U, 2U, 3U, 4U i 5U;

5) teren us³ug zdrowia i zieleni urz¹dzonej, oznaczony na
rysunku planu symbolem UZ/ZP;

6) teren zieleni urz¹dzonej, oznaczony na rysunku planu
symbolem ZP;

7) tereny zieleni naturalnej, oznaczone na rysunku planu
symbolami: 1ZO i 2ZO;

8) teren wód powierzchniowych �ródl¹dowych, oznaczony
na rysunku planu symbolem WS;

9) tereny infrastruktury technicznej elektroenergetyki, ozna-
czone na rysunku planu symbolami: 1E i 2E;

10) tereny infrastruktury technicznej kanalizacji, oznaczone na
rysunku planu symbolami: 1K i 2K;

11) tereny komunikacji:

a) tereny dróg publicznych klasy zbiorczej, oznaczone na
rysunku planu symbolami: 1KD-Z i 2KD-Z,

b) tereny dróg publicznych klasy lokalnej, oznaczone na
rysunku planu symbolami: 1KD-L i 2KD-L,

c) tereny dróg publicznych klasy dojazdowej, oznaczone
na rysunku planu symbolami: 1KD-D, 2KD-D, 3KD-D,
4KD-D, 5KD-D, 1KD-Dxr i 2KD-Dxr,

d) tereny dróg wewnêtrznych, oznaczone na rysunku pla-
nu symbolami: 1KDWxs, 2KDWxs, 3KDWxs, 4KDWxs,
5KDWxs,

e) teren parkingu wewnêtrznego, oznaczonego na rysun-
ku planu symbolem KDWpp,

f) tereny kolei, oznaczone na rysunku planu symbolami
1kk i 2kk.

§4. 1.Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem
MW, dla którego obowi¹zuj¹ ustalenia niniejszego paragrafu,
w zakresie przeznaczenia terenu ustala siê:

1) lokalizacjê budynku mieszkalnego wielorodzinnego;

2) dopuszczenie lokalizacji:

a) w istniej¹cej suterenie us³ug, w szczególno�ci us³ug
zdrowia,

b) sieci infrastruktury technicznej, z zastrze¿eniem ust. 10
pkt 6 i 7,

c) doj�æ i dojazdów,

d) stanowisk postojowych.

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

1) reklam wolno stoj¹cych;
2) ogrodzeñ pe³nych i z betonowych elementów prefabryko-

wanych;

3) budynków gospodarczych i gara¿y;

4) tymczasowych obiektów budowlanych;

5) stacji bazowych telefonii komórkowej.

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

Poz. 800
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1) zagospodarowanie zieleni¹ wszystkich wolnych od utwar-
dzenia fragmentów terenu, z uwzglêdnieniem przepisów
odrêbnych;

2) odprowadzanie �cieków bytowych do sieci kanalizacji sa-
nitarnej;

3) odprowadzanie wód opadowych do sieci kanalizacji desz-
czowej;

4) zakaz lokalizacji zbiorników bezodp³ywowych na �cieki
bytowe i komunalne oraz przydomowych oczyszczalni
�cieków;

5) zagospodarowanie odpadów zgodnie z przepisami odrêb-
nymi;

6) nakaz zagospodarowania mas ziemnych uzyskanych w
wyniku prac ziemnych, a spe³niaj¹cych standardy jako�ci
gleby lub ziemi, na terenach ich powstawania, poprzez
wykorzystanie ich do kszta³towania terenów zieleni towa-
rzysz¹cej inwestycjom; dopuszczenie usuwania ich poza
obszar planu, zgodnie z przepisami odrêbnymi;

7) zachowanie dopuszczalnych poziomów ha³asu w �rodowi-
sku jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzin-
nej, zgodnie z przepisami odrêbnymi;

8) dopuszczenie stosowania indywidualnych systemów grzew-
czych zgodnie z przepisami odrêbnymi, z zastrze¿eniem
pkt 9;

9) zakaz stosowania pieców i trzonów kuchennych na paliwo
sta³e z wyj¹tkiem biomasy.

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

1) nadzór konserwatorski i archeologiczny nad robotami
budowlanymi, je¿eli wymagaj¹ tego przepisy odrêbne;

2) zakaz wydzielania dróg wewnêtrznych.

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, ustala siê:

1) powierzchniê zabudowy nie wiêksz¹ ni¿ 40% powierzchni
terenu;

2) powierzchniê terenu biologicznie czynn¹ nie mniejsz¹ ni¿
30% powierzchni terenu;

3) sytuowanie zabudowy zgodnie z wyznaczonymi liniami za-
budowy, przed którymi na odleg³o�æ do 1,5 m dopuszcza siê
sytuowanie: wykuszy, balkonów, galerii, tarasów, schodów;

4) wysoko�æ zabudowy:

a) 7 m � w przypadku dachu p³askiego, jednak nie wiêcej
ni¿ 2 kondygnacje nadziemne, z zastrze¿eniem lit. b-d,

b) dopuszczenie nadbudowy trzeciej kondygnacji jako pod-
dasze z pomieszczeniami przeznaczonymi na sta³y pobyt
ludzi,

c) w przypadku rozbiórki istniej¹cego budynku � 3 kondy-
gnacje nadziemne, w tym poddasze z pomieszczeniami
przeznaczonymi na sta³y pobyt ludzi,

d) 12 m � w przypadku dachu stromego;

5) powierzchniê dzia³ki budowlanej za wyj¹tkiem dzia³ek
wydzielanych pod infrastrukturê techniczn¹ nie mniejsz¹
ni¿ 750,0 m2.

7. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania te-
renów lub obiektów podlegaj¹cych ochronie na podstawie
przepisów odrêbnych nie podejmuje siê ustaleñ.

8. W zakresie szczegó³owych zasad i warunków scalania
i podzia³u nieruchomo�ci nie podejmuje siê ustaleñ.

9. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowa-
nia terenów oraz ograniczenia w ich u¿ytkowaniu, w tym
zakazu zabudowy, nie podejmuje siê ustaleñ.

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

1) dostêp do drogi publicznej 4KD-D;

2) lokalizacjê stanowisk postojowych dla samochodów oso-
bowych, w ilo�ci nie mniejszej ni¿:

a) 1,5 stanowiska postojowego na ka¿de mieszkanie w
budynku wielorodzinnym, w tym dla pojazdów osób
niepe³nosprawnych 1 stanowisko na ka¿de 30 mieszkañ,

b) 30 stanowisk postojowych na ka¿de 1.000,00 m2 po-
wierzchni u¿ytkowej lokali us³ugowych, w tym 3 dla
pojazdów osób niepe³nosprawnych;

3) zapewnienie stanowisk postojowych dla rowerów;

4) dopuszczenie robót budowlanych w zakresie sieci infra-
struktury technicznej, w tym w szczególno�ci sieci: wodo-
ci¹gowej, kanalizacyjnej, ciep³owniczej, elektroenergetycz-
nej, gazowej, telekomunikacyjnej;

5) powi¹zanie sieci infrastruktury technicznej z uk³adem ze-
wnêtrznym oraz zapewnienie dostêpu do sieci, z uwzglêd-
nieniem przepisów odrêbnych;

6) zakaz lokalizacji napowietrznych sieci infrastruktury tech-
nicznej;

7) zakaz lokalizacji wolno stoj¹cych stacji transformatoro-
wych.

11. W zakresie sposobów i terminów tymczasowego za-
gospodarowania, urz¹dzenia i u¿ytkowania terenów, nie po-
dejmuje siê ustaleñ.

12. Ustala siê stawkê stanowi¹c¹ podstawê do okre�lania
op³aty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysoko�ci 30%.

§5. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbo-
lami: 1 MN, 2 MN, 3 MN, 4 MN, 5 MN, 6 MN, 7 MN, 8 MN,
9 MN i 10 MN, dla których obowi¹zuj¹ ustalenia niniejszego
paragrafu, w zakresie przeznaczenia terenów ustala siê:

1) lokalizacjê budynków mieszkalnych jednorodzinnych w
zabudowie wolno stoj¹cej na terenach: 1 MN, 2 MN, 3 MN,
4 MN, 5 MN, 6 MN, 7 MN i 9 MN;

2) lokalizacjê budynków mieszkalnych jednorodzinnych w
zabudowie wolno stoj¹cej lub bli�niaczej na terenach 8 MN
i 10 MN, z zastrze¿eniem ust. 6 pkt 1;

Poz. 800
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3) dopuszczenie zachowania istniej¹cej zabudowy us³ugowej
i rzemie�lniczej, bez prawa rozbudowy i przebudowy;

4) dopuszczenie lokalizacji:

a) obiektów ma³ej architektury,

b) sieci infrastruktury technicznej, z zastrze¿eniem ust. 10
pkt 6 i 7,

c) doj�æ i dojazdów,

d) gara¿y jedno - i dwustanowiskowych albo budynków
gospodarczych.

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

1) w przypadku dachów stromych, stosowanie dachówki lub
materia³u imituj¹cego do ich pokrycia;

2) sytuowanie szyldów na elewacjach budynków, ogrodze-
niach lub jako wolno stoj¹cych;

3) zakaz lokalizacji:

a) reklam,

b) ogrodzeñ pe³nych i z betonowych elementów prefabry-
kowanych,

c) tymczasowych obiektów budowlanych,

d) stacji bazowych telefonii komórkowej;

4) dopuszczenie lokalizacji tablic informacyjnych.

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

1) zagospodarowanie zieleni¹ wszystkich wolnych od utwar-
dzenia fragmentów terenów, z uwzglêdnieniem przepisów
odrêbnych;

2) zachowanie naturalnego ukszta³towania terenu, z zastrze-
¿eniem pkt 3;

3) dopuszczenie na dzia³ce nr 427, ark. 08, obrêb Kiekrz, robót
ziemnych umo¿liwiaj¹cych dostêp dzia³ki do terenu 1KD-Z;

4) zachowanie oczka wodnego na terenie 9 MN;

5) lokalizacjê, z uwzglêdnieniem przepisów odrêbnych, ziele-
ni izolacyjno � krajobrazowej:

a) na terenie 9 MN na granicy z terenem 1K,

b) na terenie 10 MN na granicy z terenami 2KD-Dxr i 5KD-D;

6) odprowadzanie �cieków bytowych do sieci kanalizacji sa-
nitarnej;

7) zagospodarowanie wód opadowych na terenie lub odpro-
wadzenie ich do kanalizacji deszczowej;

8) zakaz lokalizacji zbiorników bezodp³ywowych na �cieki
bytowe i komunalne oraz przydomowych oczyszczalni
�cieków;

9) zagospodarowanie odpadów zgodnie z przepisami odrêb-
nymi;

10) nakaz zagospodarowania mas ziemnych uzyskanych w
wyniku prac ziemnych, a spe³niaj¹cych standardy jako�ci

gleby lub ziemi, na terenach ich powstawania, poprzez
wykorzystanie ich do kszta³towania terenów zieleni towa-
rzysz¹cej inwestycjom; dopuszczenie usuwania ich poza
obszar planu, zgodnie z przepisami odrêbnymi;

11) nakaz zachowania dopuszczalnych poziomów ha³asu w
�rodowisku jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej, zgodnie z przepisami odrêbnymi;

12) dopuszczenie stosowania indywidualnych systemów grzew-
czych, z uwzglêdnieniem przepisów odrêbnych, z zastrze-
¿eniem pkt 13;

13) zakaz stosowania pieców i trzonów kuchennych na paliwo
sta³e z wyj¹tkiem biomasy.

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

1) na terenie 7MN zachowanie figurki przydro¿nej, oznaczo-
nej na rysunku planu;

2) zakaz nasadzeñ zieleni osi¹gaj¹cej docelowo wiêcej ni¿
10,0 m wysoko�ci wzd³u¿ osi widokowych na bry³ê ko�cio-
³a, zgodnie z rysunkiem planu;

3) zakaz wydzielania nowych dróg wewnêtrznych, w obszarze
cennym kulturowo;

4) nadzór konserwatorski i archeologiczny nad robotami
budowlanymi w obszarze cennym kulturowo i je¿eli wy-
magaj¹ tego przepisy odrêbne.

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, ustala siê:

1) dopuszczenie lokalizacji budynków mieszkalnych jednoro-
dzinnych bli�niaczych na terenach 8 MN i 10 MN wy³¹cznie
na dzia³kach o szeroko�ci frontu nieprzekraczaj¹cej 18,0 m;

2) dopuszczenie lokalizacji jednego budynku mieszkalnego
na ka¿dej dzia³ce budowlanej;

3) dopuszczenie lokalizacji jednego budynku gospodarczego
albo gara¿u na ka¿dej dzia³ce budowlanej;

4) powierzchniê zabudowy dzia³ki budowlanej:

a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolno
stoj¹cej nie wiêksz¹ ni¿ 25%,

b) dla zabudowy bli�niaczej nie wiêksz¹ ni¿ 35%;

5) powierzchniê terenu biologicznie czynn¹ nie mniejsz¹ ni¿
50% powierzchni dzia³ki budowlanej;

6) sytuowanie zabudowy zgodnie z wyznaczonymi liniami
zabudowy, przed którymi na odleg³o�æ do 1,5 m dopuszcza
siê sytuowanie: wykuszy, balkonów, galerii, tarasów;

7) sposób kszta³towania zabudowy:

a) dachy strome, z dopuszczeniem dachów p³askich na
terenie 1MN i 10MN, z zastrze¿eniem lit. d,

b) wysoko�æ budynków mieszkalnych jednorodzinnych:

- w przypadku dachów p³askich 2 kondygnacje nad-
ziemne, tj. do 7,0 m;
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- w przypadku dachów stromych � 1 kondygnacja
nadziemna i poddasze z pomieszczeniami przezna-
czonymi na sta³y pobyt ludzi, tj. do 10,0 m, przy
wysoko�ci okapu nie wiêcej ni¿ 3,5 m od poziomu
terenu,

- dopuszczenie 1 kondygnacji podziemnej,

c) wysoko�æ budynków gospodarczych i gara¿y:

- w przypadku dachów p³askich � 1 kondygnacja
nadziemna, tj. do 3,0 m,

- w przypadku dachów stromych � 1 kondygnacja
nadziemna, do 5,0 m,

d) dopuszczenie dla budynku gospodarczego i gara¿u
przykrycia dachem p³askim z obowi¹zkiem zastosowa-
nia przynajmniej z trzech stron budynku, w tym bez-
wzglêdnie od strony terenów komunikacji, attyki wy-
prowadzonej powy¿ej najwy¿szego punktu po³aci da-
chowej,

e) w przypadku budynku gospodarczego albo gara¿u
zblokowanego z budynkiem mieszkalnym i krytego
dachem p³askim przeznaczonym na taras nie wymaga
siê stosowania attyki, o której mowa w lit. d,

f) dla budynków gospodarczych i gara¿y realizowanych
na ró¿nych dzia³kach przy ich wspólnych granicach �
jednakowe parametry zabudowy, jak: wysoko�æ górnej
krawêdzi elewacji, kszta³t i wysoko�æ dachów, materia-
³y wykoñczeniowe,

g) w przypadku realizacji obiektów w sposób, o którym
mowa w lit. f, dopuszczenie dachów jednospadowych;

8) powierzchniê nowo wydzielonej dzia³ki budowlanej w
zabudowie wolno stoj¹cej za wyj¹tkiem dzia³ek pod infra-
strukturê techniczn¹:

a) na terenach 1MN, 2MN, 3MN, 5MN i 6MN nie mniejsz¹
ni¿ 750,0 m2,

b) na terenach 7 MN, 8 MN i 10 MN nie mniejsz¿ ni¿
1.000,0 m2,

c) na terenach 4MN i 9MN nie mniejsz¹ ni¿ 2.500,0 m2;

9) powierzchniê nowo wydzielonej dzia³ki budowlanej w
zabudowie bliêniaczej za wyj¹tkiem dzia³ek pod infrastruk-
turê techniczn¹ nie mniejsz¹ ni¿ 450,0 m2;

10) szeroko�æ frontu nowo wydzielonej dzia³ki budowlanej za
wyj¹tkiem dzia³ek pod infrastrukturê techniczn¹:

a) dla zabudowy wolno stoj¹cej nie mniejsz¹ ni¿ 18,0 m,

b) dla zabudowy bli�niaczej nie mniejsz¹ ni¿ 14,0 m.

7. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów
lub obiektów podlegaj¹cych ochronie na podstawie prze-
pisów odrêbnych, nie podejmuje siê ustaleñ.

8. W zakresie szczegó³owych zasad i warunków scalania i
podzia³u nieruchomo�ci nie podejmuje siê ustaleñ.

9. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania
terenów oraz ograniczenia w ich u¿ytkowaniu, w tym
zakazu zabudowy, nie podejmuje siê ustaleñ.

10. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy sys-
temów komunikacji i infrastruktury technicznej ustala siê:

1) dostêp dzia³ek budowlanych na terenie:

a) 1MN do dróg publicznych 1KD-Z, 1KD-L i 1KD-D,
przy czym dla dzia³ki nr 354/26 ark. 07, obrêb Kiekrz,
do drogi 1KD-L istniej¹cym zjazdem zlokalizowa-
nym poza obszarem planu,

b) 2MN do dróg publicznych 1KD-Z, 2KD-D i 3KD-D, a
dla dzia³ek niemaj¹cych bezpo�redniego dostêpu
do dróg publicznych poprzez drogê wewnêtrzn¹
1KDWxs,

c) 3MN do dróg publicznych 1KD-Z, 2KD-Z i 3KD-D,

d) 4MN do drogi publicznej 2KD-Z poprzez drogê
wewnêtrzn¹ 2KDWxs,

e) 5MN do drogi publicznej 2KD-Z poprzez drogi
wewnêtrzne 2KDWxs i 3KDWxs,

f) 6MN do drogi publicznej 2KD-Z poprzez drogê
wewnêtrzn¹ 3KDWxs,

g) 7MN do drogi publicznej 4KD-D,

h) 8MN do dróg publicznych 1KD-Z, 2KD-Z i 4KD-D,

i) 9MN do dróg publicznych 2KD-L i 4KD-D,

j) 10MN do dróg publicznych 1KD-Z, 2KD-L, 5KD-D, a
dla dzia³ek niemaj¹cych bezpo�redniego dostêpu
do dróg publicznych poprzez drogê wewnêtrzn¹
5KDWxs;

2) lokalizacjê stanowisk postojowych dla samochodów
osobowych na poszczególnych dzia³kach, w ³¹cznej
ilo�ci nie mniejszej ni¿:

a) 2 stanowiska postojowe na ka¿dy dom w zabudo-
wie mieszkaniowej jednorodzinnej,

b) 45 stanowisk postojowych, w tym 6 dla pojazdów
osób niepe³nosprawnych na ka¿de 1.000 m2 po-
wierzchni u¿ytkowej w obiektach handlowych,

c) 36 stanowisk postojowych, w tym 6 dla pojazdów
osób niepe³nosprawnych na ka¿de 100 miejsc w
obiektach gastronomicznych,

d) 32 stanowiska postojowe, w tym 2 dla pojazdów osób
niepe³nosprawnych na ka¿dych 100 zatrudnionych;

3) lokalizacjê stanowisk postojowych dla rowerów, w
³¹cznej ilo�ci nie mniejszej ni¿:

a) 20 stanowisk postojowych na ka¿de 1.000,0 m2

powierzchni u¿ytkowej lokali handlowych,

b) 15 stanowisk postojowych na ka¿de 100 miejsc w
obiektach gastronomicznych,

c) 15 stanowisk postojowych na ka¿dych 100 zatrud-
nionych;

4) dopuszczenie robót budowlanych w zakresie sieci in-
frastruktury technicznej, w tym w szczególno�ci sieci:
wodoci¹gowej, kanalizacyjnej, ciep³owniczej, elektro-
energetycznej, gazowej, telekomunikacyjnej;
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5) powi¹zanie sieci infrastruktury technicznej z uk³adem
zewnêtrznym oraz zapewnienie dostêpu do sieci zgod-
nie z przepisami odrêbnymi;

6) zakaz lokalizacji napowietrznych sieci infrastruktury
technicznej;

7) dopuszczenie lokalizacji wolno stoj¹cych stacji trans-
formatorowych, dla dzia³ek o szeroko�ci frontu nie
mniejszej ni¿ 24,0 m.

11. W zakresie sposobów i terminów tymczasowego zagospo-
darowania, urz¹dzenia i u¿ytkowania terenów, nie podej-
muje siê ustaleñ.

12. Ustala siê stawkê stanowi¹c¹ podstawê do okre�lania
op³aty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysoko�ci 30%.

§6. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbo-
lami: 1MN/U i 2MN/U, dla których obowi¹zuj¹ ustalenia niniej-
szego paragrafu, w zakresie przeznaczenia terenów ustala siê:

1) lokalizacjê budynków mieszkalnych jednorodzinnych i
budynków us³ugowych albo budynków mieszkalno - us³u-
gowych;

2) dopuszczenie lokalizacji:

a) us³ug nieuci¹¿liwych,

b) obiektów ma³ej architektury;

c) sieci infrastruktury technicznej, z zastrze¿eniem ust. 10
pkt 7 i 8;

d) doj�æ i dojazdów,

e) stanowisk postojowych,

f) gara¿y jedno - i dwustanowiskowych albo budynków
gospodarczych,

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

1) w przypadku dachów stromych, stosowanie dachówki lub
materia³u imituj¹cego do ich pokrycia;

2) sytuowanie szyldów na elewacjach budynków, ogrodzeniu
lub wolno stoj¹cych;

3) zakaz lokalizacji:

a) reklam,

b) ogrodzeñ pe³nych i z betonowych elementów prefabry-
kowanych,

c) tymczasowych obiektów budowlanych,

d) stacji bazowych telefonii komórkowej;

4) dopuszczenie lokalizacji tablic informacyjnych.

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

1) zachowanie w zagospodarowaniu terenu istniej¹cych drzew
oraz nowe nasadzenia drzew i krzewów;

2) zagospodarowanie zieleni¹ wszystkich wolnych od utwar-
dzenia fragmentów terenów, z uwzglêdnieniem przepisów
odrêbnych;

3) zachowanie naturalnego ukszta³towania terenu;

4) odprowadzanie �cieków komunalnych do sieci kanalizacji
sanitarnej;

5) odprowadzanie wód opadowych do kanalizacji deszczo-
wej;

6) zakaz lokalizacji zbiorników bezodp³ywowych na �cieki
bytowe i komunalne oraz przydomowych oczyszczalni
�cieków;

7) zagospodarowanie odpadów zgodnie z przepisami odrêb-
nymi;

8) nakaz zagospodarowania mas ziemnych uzyskanych w
wyniku prac ziemnych, a spe³niaj¹cych standardy jako�ci
gleby lub ziemi, na terenach ich powstawania, poprzez
wykorzystanie ich do kszta³towania terenów zieleni towa-
rzysz¹cej inwestycjom; dopuszczenie usuwania ich poza
obszar planu, zgodnie z przepisami odrêbnymi;

9) nakaz zachowania dopuszczalnych poziomów ha³asu w
�rodowisku jak dla terenów zabudowy mieszkaniowo -
us³ugowej, zgodnie z przepisami odrêbnymi;

10) dopuszczenie stosowania indywidualnych systemów grzew-
czych, z uwzglêdnieniem przepisów odrêbnych, z zastrze-
¿eniem pkt 11;

11) zakaz stosowania pieców i trzonów kuchennych na paliwo
sta³e z wyj¹tkiem biomasy.

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

1) na terenie 1 MN/U zakaz nasadzeñ zieleni osi¹gaj¹cej
docelowo wiêcej ni¿ 10,0 m wysoko�ci wzd³u¿ osi widoko-
wych na bry³ê ko�cio³a, zgodnie z rysunkiem planu;

2) zakaz wydzielania nowych dróg wewnêtrznych, w obszarze
cennym kulturowo;

3) nadzór konserwatorski i archeologiczny nad robotami
budowlanymi, w obszarze cennym kulturowo i je¿eli wy-
magaj¹ tego przepisy odrêbne.

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, ustala siê:

1) lokalizacjê jednego budynku mieszkalno � us³ugowego
albo jednego budynku mieszkalnego i jednego us³ugowe-
go na ka¿dej dzia³ce budowlanej;

2) dopuszczenie lokalizacji jednego budynku gospodarczego
albo gara¿u na ka¿dej dzia³ce budowlanej;

3) powierzchniê zabudowy nie wiêksz¹ ni¿ 35% dzia³ki bu-
dowlanej;

4) powierzchniê terenu biologicznie czynn¹ nie mniejsz¹ ni¿
40% powierzchni dzia³ki budowlanej;

5) sytuowanie zabudowy zgodnie z wyznaczonymi liniami
zabudowy, przed którymi na odleg³o�æ do 1,5 m dopuszcza
siê sytuowanie: wykuszy, balkonów, galerii, tarasów;

6) sposób kszta³towania zabudowy:
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a) wysoko�æ budynków mieszkalnych jednorodzinnych:

- 2 kondygnacje nadziemne, w tym poddasze z po-
mieszczeniami przeznaczonymi na sta³y pobyt lu-
dzi, tj. do 10,0 m, przy wysoko�ci okapu nie wiêcej
ni¿ 4,0 m od poziomu terenu,

- dopuszczenie 1 kondygnacji podziemnej,

b) wysoko�æ budynków mieszkalno � us³ugowych: 2 kon-
dygnacje nadziemne i poddasze z pomieszczeniami
przeznaczonymi na sta³y pobyt ludzi, tj. do 13,0 m,

c) wysoko�æ budynków us³ugowych: 1 kondygnacja nad-
ziemna, tj. do 7,0 m,

d) dachy strome, z zastrze¿eniem lit. e,

e) dopuszczenie dla budynku gospodarczego i gara¿u
przykrycia dachem p³askim z obowi¹zkiem zastosowa-
nia, przynajmniej z trzech stron budynku, w tym bez-
wzglêdnie od strony terenów komunikacji, attyki wy-
prowadzonej powy¿ej najwy¿szego punktu po³aci da-
chowej,

f) wysoko�æ budynków gospodarczych i gara¿y:

- w przypadku dachów p³askich � 1 kondygnacja
nadziemna, tj. do 3,0 m,

- w przypadku dachów stromych do 5,0 m,

g) w przypadku budynku gospodarczego i gara¿u zbloko-
wanego z budynkiem mieszkalnym i krytego dachem
p³askim przeznaczonym na taras, nie wymaga siê sto-
sowania attyki, o której mowa w lit. e,

h) dla budynków gospodarczych i gara¿y realizowanych
na ró¿nych dzia³kach przy ich wspólnych granicach �
jednakowe parametry zabudowy, jak: wysoko�æ górnej
krawêdzi elewacji, kszta³t i wysoko�æ dachów, materia-
³y wykoñczeniowe,

i) w przypadku realizacji obiektów w sposób, o którym
mowa w lit. h, dopuszczenie dachów jednospadowych;

7) powierzchniê nowo wydzielonych dzia³ek budowlanych,
za wyj¹tkiem dzia³ek wydzielanych pod infrastrukturê tech-
niczn¹, nie mniejsz¹ ni¿ 750,0 m2;

8) szeroko�æ frontu nowo wydzielonych dzia³ek budowla-
nych, za wyj¹tkiem dzia³ek wydzielanych pod infrastruktu-
rê techniczn¹, nie mniejsz¹ ni¿ 18,0 m, i za wyj¹tkiem
dzia³ki nr 420/6 ark. 08, obrêb Kiekrz, dla której wymóg ten
dotyczy tylko frontu dzia³ki od terenu 1KD-Z (ulicy Chojnic-
kiej).

7. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania te-
renów lub obiektów podlegaj¹cych ochronie na podstawie
przepisów odrêbnych, nie podejmuje siê ustaleñ.

8. W zakresie szczegó³owych zasad i warunków scalania
i podzia³u nieruchomo�ci nie podejmuje siê ustaleñ.

9. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowa-
nia terenów oraz ograniczenia w ich u¿ytkowaniu, w tym
zakazu zabudowy nie podejmuje siê ustaleñ.

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

1) dostêp dzia³ek budowlanych na terenie:

a) 1MN/U do dróg publicznych 1KD-Z i 4KD-D,

b) 2MN/U do drogi publicznej 1KD-Z, a dla dzia³ek niema-
j¹cych bezpo�redniego dostêpu do dróg publicznych
poprzez drogê wewnêtrzn¹ 4KDWxs;

2) lokalizacjê stanowisk postojowych dla samochodów oso-
bowych na poszczególnych dzia³kach, w ³¹cznej ilo�ci nie
mniejszej ni¿:

a) 2 stanowiska postojowe na ka¿dy dom w zabudowie
mieszkaniowej jednorodzinnej,

b) 45 stanowisk postojowych, w tym 6 dla pojazdów osób
niepe³nosprawnych na ka¿de 1.000 m2 powierzchni
u¿ytkowej w obiektach handlowych,

c) 36 stanowisk postojowych, w tym 6 dla pojazdów osób
niepe³nosprawnych na ka¿de 100 miejsc w obiektach
gastronomicznych,

d) 50 stanowisk postojowych, w tym 3 dla pojazdów osób
niepe³nosprawnych na ka¿de 100 ³ó¿ek w obiekcie
hotelowym,

e) 32 stanowiska postojowe, w tym 2 dla pojazdów osób
niepe³nosprawnych na ka¿dych 100 zatrudnionych;

3) lokalizacjê stanowisk postojowych dla rowerów, w ³¹cznej
ilo�ci nie mniejszej ni¿:

a) 20 stanowisk postojowych na kaýde 1.000,0 m2 po-
wierzchni u¿ytkowej lokali handlowych,

b) 15 stanowisk postojowych na ka¿de 100 miejsc w
obiektach gastronomicznych,

c) 15 stanowisk postojowych na ka¿dych 100 zatrudnio-
nych;

4) zapewnienie w granicach terenu stanowisk do prze³adun-
ku towarów, poza stanowiskami postojowymi;

5) dopuszczenie robót budowlanych w zakresie sieci infra-
struktury technicznej, w tym w szczególno�ci sieci: wodo-
ci¹gowej, kanalizacyjnej, elektroenergetycznej, ciep³owni-
czej, gazowej, telekomunikacyjnej;

6) powi¹zanie sieci infrastruktury technicznej z uk³adem ze-
wnêtrznym oraz zapewnienie dostêpu do sieci, z uwzglêd-
nieniem przepisów odrêbnych;

7) zakaz lokalizacji napowietrznych sieci infrastruktury tech-
nicznej;

8) dopuszczenie lokalizacji stacji transformatorowych wbu-
dowanych w budynek us³ugowy.

11. W zakresie sposobów i terminów tymczasowego za-
gospodarowania, urz¹dzenia i u¿ytkowania terenów, nie po-
dejmuje siê ustaleñ.

12. Ustala siê stawkê stanowi¹c¹ podstawê do okre�lania
op³aty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysoko�ci 30%.

§7. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbo-
lami: 1U, 2U, 3U, 4U i 5U, dla których obowi¹zuj¹ ustalenia
niniejszego §u, w zakresie przeznaczenia terenów:
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1) ustala siê lokalizacjê us³ug nieuci¹¿liwych;

2) dopuszcza siê:

a) na terenie 3U i 4U zachowanie istniej¹cej zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej, bez prawa przebudowy,
rozbudowy i nadbudowy,

b) lokalizacjê obiektów ma³ej architektury,

c) lokalizacjê sieci infrastruktury technicznej, z zastrze¿e-
niem ust. 10 pkt 7 - 9,

d) lokalizacjê doj�æ i dojazdów,

e) lokalizacjê stanowisk postojowych.

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

1) w przypadku dachów stromych, stosowanie w ramach
terenu dachówki lub materia³u imituj¹cego do ich pokrycia;

2) sytuowanie szyldów wy³¹cznie na elewacjach budynków;

3) na terenie 5U dopuszczenie lokalizacji dominanty, zgodnie
z rysunkiem planu;

4) zakaz lokalizacji:

a) budynków gospodarczych i gara¿y wolno stoj¹cych,

b) tymczasowych obiektów budowlanych,

c) ogrodzeñ z betonowych elementów prefabrykowanych,

d) stacji bazowych telefonii komórkowej;

5) dopuszczenie lokalizacji tablic informacyjnych.

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

1) zachowanie w zagospodarowaniu terenu istniej¹cych drzew
oraz nowe nasadzenia drzew i krzewów;

2) zagospodarowanie zieleni¹ wszystkich wolnych od utwar-
dzenia fragmentów terenów, z uwzglêdnieniem przepisów
odrêbnych;

3) odprowadzanie �cieków komunalnych do sieci kanalizacji
sanitarnej;

4) odprowadzanie wód opadowych do sieci kanalizacji desz-
czowej;

5) zakaz lokalizacji zbiorników bezodp³ywowych na �cieki
bytowe i komunalne oraz przydomowych oczyszczalni
�cieków;

6) zagospodarowanie odpadów zgodnie z przepisami odrêb-
nymi;

7) nakaz zapewnienia w³a�ciwego klimatu akustycznego po-
przez zastosowanie przegród o odpowiedniej izolacyjno�ci
w pomieszczeniach wymagaj¹cych ochrony akustycznej w
budynkach mieszkalnych i pomieszczeniach przeznaczo-
nych na sta³y pobyt ludzi na terenach 3U i 4U w zasiêgu
oddzia³ywania ponadnormatywnego ha³asu kolejowego;

8) nakaz zagospodarowania mas ziemnych uzyskanych w
wyniku prac ziemnych, a spe³niaj¹cych standardy jako�ci
gleby lub ziemi, na terenach ich powstawania, poprzez

wykorzystanie ich do kszta³towania terenów zieleni towa-
rzysz¹cej inwestycjom; dopuszczenie usuwania ich poza
obszar planu, zgodnie z przepisami odrêbnymi;

9) dopuszczenie stosowania indywidualnych systemów grzew-
czych zgodnie z przepisami odrêbnymi, z zastrze¿eniem
pkt 10;

10) zakaz stosowania pieców i trzonów kuchennych na paliwo
sta³e, z wyj¹tkiem biomasy.

4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i
zabytków oraz dóbr kultury wspó³czesnej ustala siê nadzór
konserwatorski i archeologiczny nad robotami budowlanymi,
w obszarze cennym kulturowo i je¿eli wymagaj¹ tego przepisy
odrêbne.

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

1) zakaz lokalizacji reklam wolno stoj¹cych;

2) sytuowanie reklam wy³¹cznie na elewacjach budynków,
przy czym ich powierzchnia nie mo¿e przekraczaæ 20%
powierzchni danej elewacji.

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

1) powierzchniê zabudowy nie wiêksz¹ ni¿ 40% powierzchni
terenu;

2) powierzchniê terenu biologicznie czynn¹ nie mniejsz¹ ni¿
30% powierzchni terenu;

3) sytuowanie zabudowy zgodnie z wyznaczonymi liniami
zabudowy, przed którymi na odleg³o�æ do 1,5 m dopuszcza
siê sytuowanie: wykuszy, balkonów, galerii, tarasów;

4) sposób kszta³towania zabudowy:

a) na terenie 1U i 2U dachy p³askie,

b) na terenie 3U, 4U i 5U dachy strome,

c) wysoko�æ budynków:

- w przypadku dachów p³askich � 3 kondygnacje
nadziemne, tj. do 10,0 m,

- w przypadki dachów stromych - 2 kondygnacje
nadziemne i poddasze z pomieszczeniami przezna-
czonymi na sta³y pobyt ludzi, tj. do 12,0 m, z
zastrze¿eniem lit. d,

- dopuszczenie 1 kondygnacji podziemnej,

d) wysoko�æ dominanty na terenie 5U � do 15,0 m,

e) powierzchniê dominanty nie wiêksz¹ ni¿ 1/3 ca³kowitej
powierzchni zabudowy;

5) powierzchniê nowo wydzielonych dzia³ek budowlanych,
za wyj¹tkiem dzia³ek pod infrastrukturê techniczn¹, nie
mniejsz¹ ni¿ 1500,0 m2.

7. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania te-
renów lub obiektów podlegaj¹cych ochronie na podstawie
przepisów odrêbnych, nie podejmuje siê ustaleñ.

8. W zakresie szczegó³owych zasad i warunków scalania
i podzia³u nieruchomo�ci nie podejmuje siê ustaleñ.
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9. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowa-
nia terenów oraz ograniczenia w ich u¿ytkowaniu ustala siê
zagospodarowanie terenu 4U od strony terenu 2kk i terenu 5U
od strony terenów kolejowych poza obszarem planu, z uwzglêd-
nieniem przepisów odrêbnych.

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

1) dostêp dzia³ek na terenie:

a) 1U do drogi publicznej 2KD-L poprzez drogê wewnêtrzn¹
4KDWxs,

b) 2U do drogi publicznej 2KD-L,

c) 3U do drogi publicznej KD-Z i 5KD-D,

d) 4U do drogi publicznej KD-Z,

e) 5U do drogi publicznej KD-Z;

2) lokalizacjê stanowisk postojowych dla samochodów oso-
bowych na poszczególnych dzia³kach w ³¹cznej ilo�ci nie
mniejszej ni¿:

a) 45 stanowisk postojowych, w tym 6 dla pojazdów osób
niepe³nosprawnych na ka¿de 1.000 m2 powierzchni
u¿ytkowej w obiektach handlowych,

b) 30 stanowisk postojowych, w tym 3 dla pojazdów osób
niepe³nosprawnych na ka¿de 1.000 m2 powierzchni
u¿ytkowej biur i urzêdów,

c) 36 stanowisk postojowych, w tym 6 dla pojazdów osób
niepe³nosprawnych na ka¿de 100 miejsc w obiektach
gastronomicznych,

d) 30 stanowisk postojowych, w tym 3 dla pojazdów osób
niepe³nosprawnych na ka¿de 1.000 m2 powierzchni
u¿ytkowej obiektów us³ugowych, innych ni¿ wymienio-
ne w lit. a-c,

e) 50 stanowisk postojowych, w tym 3 dla pojazdów osób
niepe³nosprawnych na ka¿de 100 ³ó¿ek w obiekcie
hotelowym,

f) 32 stanowiska postojowe, w tym 2 dla pojazdów osób
niepe³nosprawnych na ka¿dych 100 zatrudnionych;

3) lokalizacjê stanowisk postojowych dla rowerów, ³¹cznej
ilo�ci nie mniejszej ni¿:

a) 20 stanowisk postojowych na ka¿de 1.000,0 m2 po-
wierzchni u¿ytkowej lokali handlowych,

b) 15 stanowisk postojowych na ka¿de 1.000,0 m2 po-
wierzchni u¿ytkowej biur i urzêdów,

c) 15 stanowisk postojowych na ka¿de 100 miejsc w
obiektach gastronomicznych,

d) 15 stanowisk postojowych na ka¿de 1.000,0 m2 po-
wierzchni u¿ytkowej obiektów us³ugowych, innych ni¿
wymienione w lit. a-c,

e) 15 stanowisk postojowych na ka¿dych 100 zatrudnio-
nych;

4) zapewnienie w granicach terenu stanowisk do prze³adun-
ku towarów, poza stanowiskami postojowymi;

5) dopuszczenie robót budowlanych w zakresie sieci infra-
struktury technicznej, w tym w szczególno�ci sieci: wodo-
ci¹gowej, kanalizacyjnej, ciep³owniczej, elektroenergetycz-
nej, gazowej, telekomunikacyjnej;

6) powi¹zanie sieci infrastruktury technicznej z uk³adem ze-
wnêtrznym oraz zapewnienie dostêpu do sieci, zgodnie z
przepisami odrêbnymi;

7) zakaz lokalizacji napowietrznych sieci infrastruktury tech-
nicznej;

8) dopuszczenie lokalizacji stacji transformatorowych wbu-
dowanych w budynek o innym przeznaczeniu, zgodnie z
przepisami odrêbnymi;

9) na terenie 5U dopuszczenie lokalizacji stacji bazowych
telefonii komórkowej na budynkach o wysoko�ci nie
mniejszej ni¿ 15 m, przy czym wysoko�æ konstrukcji wspor-
czej nie wiêksza ni¿ 1/2 wysoko�ci budynku.

11. W zakresie sposobów i terminów tymczasowego za-
gospodarowania, urz¹dzenia i u¿ytkowania terenów, nie po-
dejmuje siê ustaleñ.

12. Ustala siê stawkê stanowi¹c¹ podstawê do okre�lania
op³aty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysoko�ci 30%.

§8. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem UZ/ZP, dla którego obowi¹zuj¹ ustalenia niniejszego §u
w zakresie przeznaczenia terenu:

1) ustala siê lokalizacjê budynków us³ug zdrowia;

2) dopuszcza siê lokalizacjê :

a) obiektów i urz¹dzeñ sportowych s³u¿¹cych rehabilitacji,

b) placów zabaw,

c) obiektów ma³ej architektury,

d) budynków gospodarczych,

e) doj�æ i dojazdów,

f) stanowisk postojowych, wy³¹cznie przed frontow¹ ele-
wacj¹ istniej¹cej zabudowy, z zastrze¿eniem ust. 4 pkt 3,

g) sieci infrastruktury technicznej, z zastrze¿eniem ust. 10
pkt 6.

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

1) zakaz lokalizacji ogrodzeñ z betonowych elementów pre-
fabrykowanych;

2) zakaz lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowej;

3) dopuszczenie lokalizacji tablic informacyjnych i szyldów.

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

1) zachowanie w zagospodarowaniu terenu istniej¹cych drzew
oraz nowe nasadzenia drzew i krzewów, z zastrze¿eniem
ust. 4 pkt 2;

2) zagospodarowanie zieleni¹ wszystkich wolnych od utwardzenia
fragmentów terenu, z uwzglêdnieniem przepisów odrêbnych;
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3) zachowanie naturalnego ukszta³towania terenu;

4) odprowadzanie �cieków komunalnych do sieci kanalizacji
sanitarnej;

5) odprowadzanie wód opadowych do sieci kanalizacji desz-
czowej z dopuszczeniem zagospodarowania ich na terenie
dzia³ki, zgodnie z przepisami odrêbnymi;

6) zakaz lokalizacji zbiorników bezodp³ywowych na �cieki
bytowe i komunalne oraz przydomowych oczyszczalni
�cieków;

7) zagospodarowanie odpadów zgodnie z przepisami odrêb-
nymi;

8) nakaz zagospodarowania mas ziemnych uzyskanych w
wyniku prac ziemnych, a spe³niaj¹cych standardy jako�ci
gleby lub ziemi, na terenach ich powstawania, poprzez
wykorzystanie ich do kszta³towania terenów zieleni towa-
rzysz¹cej inwestycjom; dopuszczenie usuwania ich poza
obszar planu, zgodnie z przepisami odrêbnymi;

9) dopuszczenie stosowania indywidualnych systemów grzew-
czych zgodnie z przepisami odrêbnymi, z zastrze¿eniem
pkt 10;

10) zakaz stosowania pieców i trzonów kuchennych na paliwo
sta³e, z wyj¹tkiem biomasy;

11) zachowanie dopuszczalnych poziomów ha³asu w �rodowi-
sku jak dla terenów szpitali w miastach, zgodnie z przepi-
sami odrêbnymi;

12) dopuszczenie lokalizacji przegród przeciwha³asowych
wzd³u¿ granicy z lini¹ kolejow¹ z uwzglêdnieniem przepi-
sów odrêbnych.

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

1) ochronê konserwatorsk¹ parku o charakterze krajobrazo-
wym, wpisanym do rejestru zabytków województwa wiel-
kopolskiego Nr 1840/A, zgodnie z rysunkiem planu;

2) zachowanie historycznego za³o¿enia parkowego, poprzez
odtworzenie kompozycji i nasadzeñ;

3) zachowanie przedpola w formie istniej¹cego podjazdu z
gazonem, pomiêdzy bram¹ g³ówn¹ a dawnym budynkiem
dworskim na g³ównej osi kompozycyjnej.

5. W zakresie wymagañ wynikaj¹cych z potrzeb kszta³towa-
nia przestrzeni publicznych ustala siê zakaz lokalizacji reklam.

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

1) powierzchniê zabudowy nie wiêksz¹ ni¿ 10% powierzchni
terenu;

2) powierzchniê biologicznie czynn¹ nie mniejsz¹ ni¿ 80%
powierzchni terenu;

3) sytuowanie zabudowy zgodnie z wyznaczonymi liniami
zabudowy, przed którymi na odleg³o�æ do 1,5 m dopuszcza
siê sytuowanie: wykuszy, balkonów, galerii, tarasów;

4) zagospodarowanie terenu od strony linii kolejowej, poza
obszarem planu, zgodnie z przepisami odrêbnymi;

5) sposób kszta³towania zabudowy:

a) wysoko�æ zabudowy do 2 kondygnacji nadziemnych i
poddasze z pomieszczeniami przeznaczonymi na sta³y
pobyt ludzi, tj. do 14,0 m,

b) poziom posadzki parteru budynków do 0,3 m nad
poziomem terenu,

c) dachy strome;

6) powierzchniê dzia³ki budowlanej, za wyj¹tkiem dzia³ek
wydzielanych pod infrastrukturê techniczn¹, nie mniejsz¹
ni¿ 55.000,0 m2.

7. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania te-
renów lub obiektów podlegaj¹cych ochronie na podstawie
przepisów odrêbnych, nie podejmuje siê ustaleñ.

8. W zakresie szczegó³owych zasad i warunków scalania
i podzia³u nieruchomo�ci nie podejmuje siê ustaleñ.

9. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowa-
nia terenów oraz ograniczenia w ich u¿ytkowaniu, w tym
zakazu zabudowy nie podejmuje siê ustaleñ.

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

1) dostêp do drogi publicznej 4KD-D;

2) lokalizacjê stanowisk postojowych dla samochodów oso-
bowych na terenie w ³¹cznej ilo�ci nie mniejszej ni¿:

a) 10 stanowisk postojowych, w tym 3 dla pojazdów osób
niepe³nosprawnych na ka¿de 10 ³ó¿ek w szpitalu:,

b) 32 stanowiska postojowe, w tym 2 dla pojazdów osób
niepe³nosprawnych na ka¿dych 100 zatrudnionych;

3) lokalizacjê stanowisk postojowych dla rowerów, w ³¹cznej
ilo�ci nie mniejszej ni¿:

a) 2 stanowiska postojowe na ka¿dych 10 ³ó¿ek w szpitalu,

b) 15 stanowisk postojowych na ka¿dych 100 zatrudnio-
nych;

4) dopuszczenie robót budowlanych w zakresie sieci infra-
struktury technicznej, w tym w szczególno�ci sieci: wodo-
ci¹gowej, kanalizacyjnej, ciep³owniczej, elektroenergetycz-
nej, gazowej, telekomunikacyjnej;

5) powi¹zanie sieci infrastruktury technicznej z uk³adem ze-
wnêtrznym oraz zapewnienie dostêpu do sieci zgodnie z
przepisami odrêbnymi;

6) zakaz lokalizacji napowietrznych sieci infrastruktury tech-
nicznej;

7) nakaz zapewnienia, niezale¿nie od zasilania z sieci, dodat-
kowego w³asnego ujêcia wody oraz w³asnego �ród³a ener-
gii elektrycznej i cieplnej, zgodnie z przepisami odrêbnymi.

11. W zakresie sposobów i terminów tymczasowego za-
gospodarowania, urz¹dzenia i u¿ytkowania terenów, nie po-
dejmuje siê ustaleñ.

12. Ustala siê stawkê stanowi¹c¹ podstawê do okre�lania
op³aty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysoko�ci 30%.
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§9. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem ZP, dla którego obowi¹zuj¹ ustalenia niniejszego paragra-
fu, w zakresie przeznaczenia terenu dopuszcza siê lokalizacjê:

1) obiektów ma³ej architektury;

2) doj�æ i dojazdów;

3) stanowisk postojowych;

4) sieci infrastruktury technicznej, z zastrze¿eniem ust. 10 pkt
5 i 6.

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

1) zakaz lokalizacji ogrodzeñ pe³nych i z betonowych elemen-
tów prefabrykowanych;

2) zakaz lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowej.

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

1) zachowanie w zagospodarowaniu terenu istniej¹cych drzew
oraz nowe nasadzenia drzew i krzewów;

2) zagospodarowanie zieleni¹ wszystkich wolnych od utwar-
dzenia fragmentów terenu, z uwzglêdnieniem przepisów
odrêbnych;

3) zagospodarowanie wód opadowych na terenie;

4) zagospodarowanie odpadów na terenie zgodnie z przepi-
sami odrêbnymi.

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

1) zakaz wydzielania dróg wewnêtrznych;

2) nadzór konserwatorski i archeologiczny nad robotami
budowlanymi, je¿eli wymagaj¹ tego przepisy odrêbne.

5. W zakresie wymagañ wynikaj¹cych z potrzeb kszta³to-
wania przestrzeni publicznych ustala siê zakaz lokalizacji re-
klam.

6. W zakresie parametrów, wska�ników kszta³towania za-
budowy oraz zagospodarowania terenu, ustala siê powierzch-
niê terenu biologicznie czynn¹ nie mniejsz¹ ni¿ 80% po-
wierzchni terenu.

7. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania tere-
nów lub obiektów podlegaj¹cych ochronie na podstawie
przepisów odrêbnych, nie podejmuje siê ustaleñ.

8. W zakresie szczegó³owych zasad i warunków scalania
i podzia³u nieruchomo�ci nie podejmuje siê ustaleñ.

9. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowa-
nia terenów oraz ograniczenia w ich u¿ytkowaniu, w tym
zakazu zabudowy, ustala siê:

1) zakaz lokalizacji budynków;

2) zagospodarowanie terenu od strony terenu 2kk z uwzglêd-
nieniem przepisów odrêbnych.

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

1) dostêp do drogi publicznej 5KD-D;

2) dopuszczenie lokalizacji nie wiêcej ni¿ 6 stanowisk posto-
jowych dla samochodów osobowych, w tym dla osób
niepe³nosprawnych;

3) dopuszczenie robót budowlanych w zakresie sieci infra-
struktury technicznej, w tym w szczególno�ci sieci: elektro-
energetycznej, telekomunikacyjnej;

4) powi¹zanie sieci infrastruktury technicznej z uk³adem ze-
wnêtrznym oraz zapewnienie dostêpu do sieci zgodnie z
przepisami odrêbnymi;

5) zakaz lokalizacji napowietrznych sieci infrastruktury tech-
nicznej;

6) zakaz lokalizacji stacji transformatorowych.

11. W zakresie sposobów i terminów tymczasowego za-
gospodarowania, urz¹dzenia i u¿ytkowania terenów, nie po-
dejmuje siê ustaleñ.

12. Ustala siê stawkê stanowi¹c¹ podstawê do okre�lania
op³aty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysoko�ci 30%.

§10. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu sym-
bolami: 1ZO i 2ZO, dla których obowi¹zuj¹ ustalenia niniejsze-
go paragrafu, w zakresie przeznaczenia terenów dopuszcza siê
lokalizacjê:

1) obiektów ma³ej architektury;

2) placów zabaw;

3) tablic informacyjnych;

4) sieci infrastruktury technicznej, z zastrze¿eniem ust. 10 pkt
5 i 6;

5) na terenie 2ZO budynku wy³¹cznie dla obs³ugi funkcji
sportu i rekreacji, z zastrze¿eniem ust. 6 pkt 3;

6) na terenie 2ZO boisk i urz¹dzeñ do gier w strefie wyzna-
czonej na rysunku planu;

7) dróg pieszych i rowerowych;

8) doj�æ i dojazdów.

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

1) zakaz lokalizacji ogrodzeñ, za wyj¹tkiem miejsc, w których
wymagane jest zapewnienie bezpieczeñstwa, z zakazem
stosowania betonowych elementów prefabrykowanych;

2) dopuszczenie na terenie 2ZO lokalizacji tymczasowych
obiektów budowlanych w formie przekryæ namiotowych
lub pneumatycznych;

3) zakaz stosowania nawierzchni bitumicznych, z wyj¹tkiem
dróg rowerowych;

4) dopuszczenie na terenie 1ZO stacji bazowej telefonii ko-
mórkowej.

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

1) zachowanie i ochronê istniej¹cych drzew;

2) zachowanie istniej¹cego ukszta³towania terenu;
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3) na terenie 2ZO zachowanie i ochronê oczka wodnego,
cieków wodnych i urz¹dzeñ melioracyjnych;

4) zagospodarowanie wód opadowych na terenie;

5) zagospodarowanie odpadów, zgodnie z przepisami odrêb-
nymi;

6) dopuszczenie zalesieñ.

4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i
zabytków oraz dóbr kultury wspó³czesnej ustala siê nadzór
konserwatorski i archeologiczny nad robotami budowlanymi,
je¿eli wymagaj¹ tego przepisy odrêbne.

5. W zakresie wymagañ wynikaj¹cych z potrzeb kszta³to-
wania przestrzeni publicznych ustala siê zakaz lokalizacji re-
klam.

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

1) powierzchniê zabudowy nie wiêksz¹ ni¿ 100,0 m2;

2) powierzchniê biologicznie czynn¹ terenu nie mniejsz¹ ni¿
80% powierzchni terenu;

3) sytuowanie zabudowy wy³¹cznie w strefie lokalizacji boisk
i urz¹dzeñ do gier;

4) sposób kszta³towania zabudowy:

a) dachy strome,

b) wysoko�æ dla lokalizacji budynku, o którym mowa w
ust. 1 pkt 5 � 1 kondygnacja nadziemna nie wiêcej ni¿
5,0 m od poziomu terenu;

5) wysoko�æ stacji bazowej telefonii komórkowej nie wiêcej
ni¿ 35,0 m.

7. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania te-
renów lub obiektów podlegaj¹cych ochronie na podstawie
przepisów odrêbnych nie podejmuje siê ustaleñ.

8. W zakresie szczegó³owych zasad i warunków scalania
i podzia³u nieruchomo�ci nie podejmuje siê ustaleñ.

9. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowa-
nia terenów oraz ograniczenia w ich u¿ytkowaniu, w tym
zakazu zabudowy, ustala siê zakaz lokalizacji budynków, z
zastrze¿eniem ust. 1 pkt 5.

10. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji i infrastruktury techniczne ustala siê:

1) dostêp do drogi publicznej 2KD-Z, wy³¹cznie dla pojazdów
obs³ugi technicznej;

2) zapewnienie w granicach terenu stanowisk postojowych
dla rowerów;

3) dopuszczenie robót budowlanych w zakresie sieci infra-
struktury technicznej, w tym w szczególno�ci sieci: elektro-
energetycznej, telekomunikacyjnej;

4) powi¹zanie sieci infrastruktury technicznej z uk³adem ze-
wnêtrznym oraz zapewnienie dostêpu do sieci zgodnie z
przepisami odrêbnymi;

5) zakaz lokalizacji napowietrznych sieci infrastruktury tech-
nicznej;

6) zakaz lokalizacji stacji transformatorowych.

11. W zakresie sposobów i terminów tymczasowego za-
gospodarowania, urz¹dzenia i u¿ytkowania terenów, nie po-
dejmuje siê ustaleñ.

12. Ustala siê stawkê stanowi¹c¹ podstawê do okre�lenia
op³aty, o której mowa art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym, w wysoko�ci 30%.

§11. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem WS, dla którego obowi¹zuj¹ ustalenia niniejszego
paragrafu, w zakresie przeznaczenia terenu:

1) ustala siê zachowanie wód powierzchniowych � rzeki
Samicy Kierskiej;

2) dopuszcza siê lokalizacjê:

a) sieci infrastruktury technicznej, z zastrze¿eniem ust. 10
pkt 4,

b) budowli hydrotechnicznych, przepustów i mostów,

c) doj�æ i dojazdów;

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

1) zakaz budowy ogrodzeñ, z wyj¹tkiem miejsc, w których
wymagane jest zapewnienie bezpieczeñstwa, z zakazem
stosowania betonowych elementów prefabrykowanych;

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

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

1) zakaz umacniania brzegów materia³ami uniemo¿liwiaj¹cy-
mi naturaln¹ wegetacjê ro�lin;

2) zagospodarowanie zieleni¹ wszystkich wolnych od utwar-
dzenia fragmentów terenu, z uwzglêdnieniem przepisów
odrêbnych;

3) zachowanie naturalnego ukszta³towania terenu;

4) nakaz umo¿liwienia dostêpu do wód powierzchniowych
na potrzeby wykonywania robót konserwacyjnych i hydro-
technicznych.

4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i
zabytków oraz dóbr kultury wspó³czesnej ustala siê nadzór
konserwatorski i archeologiczny nad robotami budowlanymi,
je¿eli wymagaj¹ tego przepisy odrêbne.

5. W zakresie wymagañ wynikaj¹cych z potrzeb kszta³to-
wania przestrzeni publicznych ustala siê zakaz lokalizacji re-
klam.

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

7. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania te-
renów lub obiektów podlegaj¹cych ochronie na podstawie
przepisów odrêbnych, nie podejmuje siê ustaleñ.

8. W zakresie szczegó³owych zasad i warunków scalania
i podzia³u nieruchomo�ci nie podejmuje siê ustaleñ.
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9. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowa-
nia terenów oraz ograniczenia w ich u¿ytkowaniu, nie podej-
muje siê ustaleñ.

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

1) dostêp do drogi publicznej 1KD-Z wy³¹cznie dla pojazdów
obs³ugi technicznej;

2) powi¹zanie sieci infrastruktury technicznej z uk³adem ze-
wnêtrznym oraz zapewnienie dostêpu do sieci zgodnie z
przepisami odrêbnymi;

3) dopuszczenie robót budowlanych w zakresie sieci infra-
struktury technicznej, w tym w szczególno�ci sieci: wodo-
ci¹gowej, kanalizacyjnej;

4) zakaz lokalizacji napowietrznych elementów sieci infra-
struktury technicznej.

11. W zakresie sposobów i terminów tymczasowego za-
gospodarowania, urz¹dzenia i u¿ytkowania terenów, nie po-
dejmuje siê ustaleñ.

12. Ustala siê stawkê stanowi¹c¹ podstawê do okre�lania
op³aty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysoko�ci 30%.

§12. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu sym-
bolami: 1E i 2E, dla których obowi¹zuj¹ ustalenia niniejszego
paragrafu, w zakresie przeznaczenia terenu:

1) ustala siê lokalizacjê wolno stoj¹cej ma³ogabarytowej sta-
cji transformatorowej;

2) dopuszcza siê lokalizacjê:

a) sieci infrastruktury technicznej, z zastrze¿eniem ust. 10
pkt 4,

b) doj�æ i dojazdów.

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

1) ogrodzeñ pe³nych i z betonowych elementów prefabryko-
wanych;

2) reklam;

3) tymczasowych obiektów budowlanych;

4) stacji bazowych telefonii komórkowej.

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

1) zagospodarowanie zieleni¹ wszystkich wolnych od utwar-
dzenia fragmentów terenów, z uwzglêdnieniem przepisów
odrêbnych;

2) zagospodarowanie wód opadowych na terenie lub odpro-
wadzanie do sieci kanalizacji deszczowej;

3) nakaz zagospodarowania mas ziemnych uzyskanych w
wyniku prac ziemnych, a spe³niaj¹cych standardy jako�ci
gleby lub ziemi, na terenach ich powstawania, poprzez
wykorzystanie ich do kszta³towania terenów zieleni towa-
rzysz¹cej inwestycjom; dopuszczenie usuwania ich poza
obszar planu, zgodnie z przepisami odrêbnymi.

4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i
zabytków oraz dóbr kultury wspó³czesnej ustala siê nadzór
konserwatorski i archeologiczny nad robotami budowlanymi,
je¿eli wymagaj¹ tego przepisy odrêbne.

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 ustala siê:

1) powierzchniê zabudowy nie wiêksz¹ ni¿ 60% powierzchni
dzia³ki budowlanej;

2) powierzchniê terenu biologicznie czynn¹ nie mniejsz¹ ni¿
25% powierzchni dzia³ki budowlanej;

3) wysoko�æ zabudowy 1 kondygnacja nadziemnej, tj. do 2,5 m;

4) dachy dowolne.

7. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania te-
renów lub obiektów podlegaj¹cych ochronie na podstawie
przepisów odrêbnych, nie podejmuje siê ustaleñ.

8. W zakresie szczegó³owych zasad i warunków scalania
i podzia³u nieruchomo�ci, nie podejmuje siê ustaleñ.

9. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowa-
nia terenów oraz ograniczenia w ich u¿ytkowaniu, w tym
zakazu zabudowy, nie podejmuje siê ustaleñ.

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

1) dostêp do dróg publicznych:

a) dla terenu 1E do drogi publicznej 2KD-Z,

b) dla terenu 2E dostêp do drogi publicznej 5KD-D;

2) dopuszczenie robót budowlanych w zakresie sieci infra-
struktury technicznej, w tym w szczególno�ci sieci elektro-
energetycznej;

3) powi¹zanie sieci infrastruktury technicznej z uk³adem ze-
wnêtrznym oraz zapewnienie dostêpu do sieci zgodnie z
przepisami odrêbnymi;

4) zakaz lokalizacji napowietrznych sieci infrastruktury tech-
nicznej.

11. W zakresie sposobów i terminów tymczasowego za-
gospodarowania, urz¹dzenia i u¿ytkowania terenów, nie po-
dejmuje siê ustaleñ.

12. Ustala siê stawkê stanowi¹c¹ podstawê do okre�lania
op³aty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysoko�ci 30%.

§13. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu sym-
bolami: 1K i 2K, dla których obowi¹zuj¹ ustalenia niniejszego
paragrafu, w zakresie przeznaczenia terenu:

1) ustala siê:

a) na terenie 1K lokalizacjê sieci infrastruktury technicznej
� kana³u sanitarnego,

b) na terenie 2K lokalizacjê przepompowni �cieków;

2) dopuszcza siê lokalizacjê:
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a) sieci infrastruktury technicznej, z zastrze¿eniem ust. 10
pkt 4,

b) stacji bazowej telefonii komórkowej na terenie 2K,

c) doj�æ i dojazdów;

3) zakaz lokalizacji obiektów budowlanych innych ni¿ wymie-
nione w pkt 1 i 2;

4) nakaz umo¿liwienia na terenie 2K dostêpu do terenu WS
na potrzeby wykonywania robót konserwacyjnych i hydro-
technicznych na cieku wodnym.

2. W zakresie zasad ochrony i kszta³towania ³adu prze-
strzennego ustala siê zakaz lokalizacji ogrodzeñ pe³nych i z
betonowych elementów prefabrykowanych.

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

1) zagospodarowanie zieleni¹ wszystkich wolnych od utwar-
dzenia fragmentów terenów, z uwzglêdnieniem przepisów
odrêbnych;

2) zagospodarowanie wód opadowych na terenie z dopusz-
czeniem odprowadzenia do sieci kanalizacji deszczowej;

3) zagospodarowanie odpadów zgodnie z przepisami odrêb-
nymi;

4) nakaz zagospodarowania mas ziemnych uzyskanych w
wyniku mas ziemnych, a spe³niaj¹cych standardy jako�ci
gleby lub ziemi, na terenach ich powstawania, poprzez
wykorzystanie ich do kszta³towania terenów zieleni towa-
rzysz¹cej inwestycjom; dopuszczenie usuwania ich poza
obszar planu, zgodnie z przepisami odrêbnymi.

4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i
zabytków oraz dóbr kultury wspó³czesnej ustala siê nadzór
konserwatorski i archeologiczny nad robotami budowlanymi,
je¿eli wymagaj¹ tego przepisy odrêbne.

5. W zakresie wymagañ wynikaj¹cych z potrzeb kszta³-
towania przestrzeni publicznych zakazuje siê lokalizacji re-
klam.

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

1) powierzchniê terenu biologicznie czynn¹ nie mniejsz¹ ni¿
60% powierzchni terenu;

2) wysoko�æ stacji bazowej telefonii komórkowej na terenie
2K � nie wiêcej ni¿ 35,0 m od poziomu terenu;

7. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania te-
renów lub obiektów podlegaj¹cych ochronie na podstawie
przepisów odrêbnych, nie podejmuje siê ustaleñ.

8. W zakresie szczegó³owych zasad i warunków scalania
i podzia³u nieruchomo�ci, nie podejmuje siê ustaleñ.

9. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowa-
nia terenów oraz ograniczenia w ich u¿ytkowaniu, w tym
zakazu zabudowy, ustala siê zagospodarowanie, zgodnie z
przepisami odrêbnymi, terenu:

1) 1K � od strony terenu 1kk,

2) 2K � od strony terenu 2kk.

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

1) dostêp do dróg publicznych terenu:

a) 1K do drogi publicznej 2KD-L, wy³¹cznie dla pojazdów
obs³ugi technicznej,

b) 2K do drogi publicznej 1KD-Z, wy³¹cznie dla pojazdów
obs³ugi technicznej;

2) dopuszczenie robót budowlanych w zakresie sieci infra-
struktury technicznej, w tym w szczególno�ci sieci: wodo-
ci¹gowej, kanalizacyjnej, elektroenergetycznej;

3) powi¹zanie sieci infrastruktury technicznej z uk³adem ze-
wnêtrznym oraz zapewnienie dostêpu do sieci zgodnie z
przepisami odrêbnymi;

4) zakaz lokalizacji napowietrznych sieci infrastruktury tech-
nicznej.

11. W zakresie sposobów i terminów tymczasowego za-
gospodarowania, urz¹dzenia i u¿ytkowania terenów, nie po-
dejmuje siê ustaleñ.

12. Ustala siê stawkê stanowi¹c¹ podstawê do okre�lania
op³aty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysoko�ci 30%.

§14. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu sym-
bolami: 1KD-Z, 2KD-Z, 1KD-L, 2KD-L, 1KD-D, 2KD-D, 3KD-D,
4KD-D, 5KD-D, 1KD-Dxr, 2KD-Dxr, 1KDWxs, 2KDWxs, 3KDWxs,
4KDWxs, 5KDWxs, KDWpp, 1kk i 2kk, dla których obowi¹zuj¹
ustalenia niniejszego paragrafu, w zakresie przeznaczenia
dopuszcza siê lokalizacjê:

1) sieci infrastruktury technicznej, z zastrze¿eniem ust. 10 pkt 18;

2) drogowych obiektów in¿ynieryjnych;

3) budynków � wy³¹cznie na terenach 1kk i 2kk;

4) obiektów ma³ej architektury.

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

1) zakaz lokalizacji ogrodzeñ, z wyj¹tkiem zwi¹zanych z bez-
pieczeñstwem ruchu;

2) dopuszczenie lokalizacji tablic informacyjnych i znaków
drogowych zwi¹zanych z organizacj¹ ruchu;

3) zakaz lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowej;

4) zakaz budowy napowietrznych sieci infrastruktury tech-
nicznej, z wyj¹tkiem kolejowej sieci trakcyjnej na terenach
1kk i 2kk.

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

1) zachowanie w zagospodarowaniu terenu istniej¹cych
drzew, z zastrze¿eniem, ¿e w przypadku przebudowy uk³a-
du drogowego dopuszcza siê wyciêcie lub przesadzenie
drzew i odtworzenie szpaleru drzew w nowej linii nasa-
dzeñ;

2) zagospodarowanie zieleni¹ wszystkich wolnych od utwar-
dzenia fragmentów terenów, z uwzglêdnieniem przepisów
odrêbnych;
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3) nakaz zagospodarowania mas ziemnych uzyskanych w
wyniku prac ziemnych, a spe³niaj¹cych standardy jako�ci
gleby lub ziemi, na terenach ich powstawania, poprzez
wykorzystanie ich do kszta³towania terenów zieleni towa-
rzysz¹cej inwestycjom; dopuszczenie usuwania ich poza
obszar planu, zgodnie z przepisami odrêbnymi;

4) odprowadzanie wód opadowych do sieci kanalizacji desz-
czowej, z zastrze¿eniem pkt 4;

5) na terenach 1KD-Dxr, 2KD-Dxr i KDWpp dopuszczenie
zagospodarowania wód opadowych na terenie,

6) na terenach 2KD-Dxr, 1kk, 2kk dopuszczenie lokalizacji
przegród przeciwha³asowych.

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

1) nadzór konserwatorski i archeologiczny nad robotami
budowlanymi, w obszarze cennym kulturowo i je¿eli wy-
magaj¹ tego przepisy odrêbne;

2) na terenie 4KD-D zachowanie historycznej nawierzchni -
bruku kamiennego naturalnego;

3) zachowanie budynku dworca.

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

1) na terenach 1KD-Dxr, 2KD-Dxr i 2kk jednorodne zaprojek-
towanie posadzki, wy³¹cznie z naturalnych materia³ów;

2) dopuszczenie lokalizacji:

a) wiat przystankowych na przystankach komunikacji zbio-
rowej,

b) kiosków wbudowanych w wiaty przystankowe komu-
nikacji zbiorowej;

3) zakaz lokalizacji reklam, z wyj¹tkiem umieszczonych na i w
wiatach przystankowych;

4) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych.

6. W zakresie parametrów, wska�ników kszta³towania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu ustala siê zachowa-
nie lub odtworzenie w istniej¹cych gabarytach i parametrach
budynków kolejowych na terenach 1kk i 2kk.

7. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania te-
renów lub obiektów podlegaj¹cych ochronie na podstawie
przepisów odrêbnych, nie podejmuje siê ustaleñ.

8. W zakresie szczegó³owych zasad i warunków scalania
i podzia³u nieruchomo�ci nie podejmuje siê ustaleñ.

9. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowa-
nia terenów oraz ograniczenia w ich u¿ytkowaniu, w tym
zakazu zabudowy ustala siê:

1) zakaz lokalizacji budynków;

2) zagospodarowanie terenów 2KD-L, 5KD-D, 2KD-Dxr � od
strony terenów kolejowych, zgodnie z przepisami odrêb-
nymi.

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

1) szeroko�ci dróg w liniach rozgraniczaj¹cych, zgodnie z
rysunkiem planu;

2) klasyfikacjê dróg publicznych:

a) dla terenów 1KD-Z i 2KD-Z � drogi klasy zbiorczej,

b) dla terenów 1KD-L, 2KD-L � drogi klasy lokalnej,

c) dla terenów 1KD-D, 2KD-D, 3KD-D, 4KD-D, 5KD-D, 1KD-
Dxr, 2KD-Dxr � drogi klasy dojazdowej;

3) dla terenu 1KD-Z lokalizacjê:

a) jezdni z dwoma pasami ruchu,

b) obustronnego chodnika,

c) dwukierunkowej �cie¿ki rowerowej;

4) dla terenu 2KD-Z lokalizacjê:

a) jezdni z dwoma pasami ruchu,

b) obustronnego chodnika;

5) dla terenów 1KD-L i 2KD-L lokalizacjê:

a) jezdni z dwoma pasami ruchu,

b) co najmniej jednostronnego chodnika;

6) dla terenów 1KD-D, 3KD-D i 4KD-D lokalizacjê:

a) jezdni z dwoma pasami ruchu,

b) co najmniej jednostronnego chodnika;

7) dla terenów 2KD-D i 5KD-D lokalizacjê:

a) jezdni z dwoma pasami ruchu, zakoñczonej placem do
zawracania samochodów,

b) co najmniej jednostronnego chodnika;

8) dla terenów 1KD-Dxr i 2KD-Dxr lokalizacjê drogi dla pie-
szych i rowerzystów;

9) dla terenów 1KDWxs, 2KDWxs, 3KDWxs, 4KDWxs, 5KDWxs
lokalizacjê pieszo - jezdni z placem do zawracania samo-
chodów;

10) dla terenu KDWpp:

a) lokalizacjê stanowisk postojowych dla samochodów
osobowych,

b) zagospodarowanie zieleni¹ nieutwardzonych czê�ci te-
renu, nie mniej ni¿ 20% powierzchni terenu;

11) dla terenu 1kk, 2kk:

a) lokalizacjê urz¹dzeñ i budowli kolejowych,

b) parametry linii i urz¹dzeñ kolejowych stosownie do kate-
gorii linii i wymagañ okre�lonych w przepisach odrêbnych,

c) dopuszczenie lokalizacji przegrody przeciwha³asowej,

d) na terenie 2kk zapewnienie miejsc postojowych dla
rowerów;

12) zachowanie ci¹g³o�ci powi¹zañ elementów pasa drogowe-
go, w szczególno�ci jezdni, �cie¿ek rowerowych, chodni-
ków w granicy obszaru planu oraz z zewnêtrznym uk³adem
komunikacyjnym, z uwzglêdnieniem ustaleñ planu;

Poz. 800
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13) na terenach 1KD-Z, 2KD-Z, 1KD-L i 2KD-L przystosowanie
jezdni do prowadzenia komunikacji autobusowej;

14) parametry uk³adu drogowego zgodnie z klasyfikacj¹ i
przepisami odrêbnymi, w zakresie niedefiniowanym usta-
leniami planu;

15) dopuszczenie lokalizacji dodatkowych, innych ni¿ ustalo-
nych planem, elementów uk³adu komunikacyjnego, zgod-
nie z przepisami odrêbnymi;

16) dopuszczenie robót budowlanych w zakresie sieci infra-
struktury technicznej, w tym w szczególno�ci sieci: wodo-
ci¹gowej, kanalizacyjnej, elektroenergetycznej, gazowej,
telekomunikacyjnej;

17) powi¹zanie sieci infrastruktury technicznej z uk³adem ze-
wnêtrznym oraz zapewnienie dostêpu do sieci zgodnie z
przepisami odrêbnymi;

Poz. 800

18) zakaz lokalizacji napowietrznych sieci infrastruktury tech-
nicznej.

10. W zakresie sposobów i terminów tymczasowego za-
gospodarowania, urz¹dzenia i u¿ytkowania terenów, nie po-
dejmuje siê ustaleñ.

11. Ustala siê stawkê stanowi¹c¹ podstawê do okre�lania
op³aty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysoko�ci 30%.

§15. Wykonanie niniejszej uchwa³y powierza siê Prezy-
dentowi Miasta Poznania.

§16. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni od daty
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielko-
polskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Poznania
(-) Grzegorz Ganowicz
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Za³¹cznik Nr 2 do uchwa³y
Nr XLIX/636/V/2009

Rady Miasta Poznania
z dnia 10 lutego 2009 r.

ROZSTRZYGNIÊCIE RADY MIASTA POZNANIA O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO PROJEKTU
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA OBSZARU �PÓ£NOCNO � ZACHODNIEGO KLINA

ZIELENI� W POZNANIU � CZÊ�Æ F �KIEKRZ WSCHÓD�

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 i Nr 201, poz.
1237) Rada Miasta Poznania rozstrzyga, co nastêpuje:

§1. Uwaga wniesiona przez Pana Krzysztofa Kuika

Tre�æ uwagi: 1) Informacja, ¿e odcinek ul. Chojnickiej � od
ul. Poznañskiej do skrzy¿owania z ul. Kiersk¹ � jest bardzo
stromy, 2) Zastrze¿enia do rozwi¹zañ w planie skrzy¿owania
tych ulic jako normalne skrzy¿owanie, a nie jako rondo. Nale-
¿a³oby pozostaæ przy dotychczasowym rozwi¹zaniu, tylko w
miarê mo¿liwo�ci je zmodernizowaæ. Innym rozwi¹zaniem mo¿e
byæ nie³¹czenie ul. Poznañskiej z obwodnic¹. Mo¿na potrakto-
waæ zarówno ul. Poznañsk¹ jak i Kiersk¹ jako drogi lokalne, a
wêze³ w Kobylnikach przej¹³by g³ówny ruch pojazdów.

Rozstrzygniêcie: uwaga nieuwzglêdniona.

Uzasadnienie: Ad. 1.: Nachylenie drogi wynosi 5%, a przy
prêdko�ci 40km/h (takie ograniczenie jest obecnie) dla drogi
klasy zbiorczej nie powinno byæ wiêksze ni¿ 10%, czyli mie�ci
siê w dopuszczalnych granicach;

Ad. 2.: Z uwagi na istniej¹ce zagospodarowanie oraz fakt,
¿e budowa ronda wraz z doprowadzeniem do niego przyle-
g³ych ulic wymaga³aby zajêcia terenów prywatnych, odst¹pio-
no od takiego rozwi¹zania na rzecz skrzy¿owania skanalizowa-
nego.

Odno�nie wzmo¿enia ruchu na ulicy Chojnickiej � plano-
wana obwodnica przejmie ruch tranzytowy omijaj¹cy Poznañ.
W zwi¹zku z tym na ul. Chojnickiej bêdzie odbywa³ siê przede
wszystkim ruch lokalny zwi¹zany z obs³ug¹ przyleg³ej zabudo-
wy.

§2. Uwaga wniesiona przez Pana Jerzego Szcze�niaka

Tre�æ uwagi: w³a�ciciel dzia³ki nr 420/6 po³o¿onej przy ul.
Chojnickiej 72 w Poznaniu zg³asza dwie uwagi do ww. planu:

1) dopuszczenie lokalizacji zbiornika bezodp³ywowego na
�cieki bytowe i komunalne do czasu wybudowania kana-
lizacji (obecnie wymienia siê rok 2017 jako termin budowy
kanalizacji przy ul. Chojnickiej, bez mo¿liwo�ci korzystania
ze zbiorników bezodp³ywowych � na takich warunkach
plan staje siê martwym zapisem);

2) 16-metrowy front nowo wydzielonych dzia³ek pozwoli na
lepsze wykorzystanie powierzchni dzia³ki na cele us³ugowe
(w planie zak³ada siê front 18-metrowy).

Rozstrzygniêcie: uwaga czê�ciowo uwzglêdniona.

Uzasadnienie:

Ad.1. Z uwagi na ochronê Jeziora Kierskiego i spadki
terenu - nie powinna byæ dopuszczona nowa zabudowa na
zbiornikach bezodp³ywowych, tak¿e z uwagi na ukszta³towa-
nie terenu i skomplikowany uk³ad komunikacyjny nie powinno
siê powodowaæ wzrostu ruchu samochodów asenizacyjnych.

Ad. 2. Taki zapis planu wyklucza podzia³ od ul. Chojnickiej
(droga zbiorcza � ograniczenie wjazdów), ale dopuszczony
zosta³ od ulicy Sanatoryjnej.

Za³¹cznik Nr 3 do uchwa³y
Nr XLIX/636/V/2009

Rady Miasta Poznania
z dnia 10 lutego 2009 r.

ROZSTRZYGNIÊCIE RADY MIASTA POZNANIA O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W MIEJSCOWYM PLANIE
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA OBSZARU DLA OBSZARU �PÓ£NOCNO � ZACHODNIEGO KLINA

ZIELENI� W POZNANIU � CZÊ�Æ F �KIEKRZ WSCHÓD�, INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY 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, 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 i Nr 201,
poz. 1237) Rada Miasta Poznania rozstrzyga, co nastêpuje:

§1. Sposób realizacji zapisanych w planie inwestycji z
zakresu infrastruktury technicznej okre�la siê nastêpuj¹co:

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

Poz. 800
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2) zadania w zakresie infrastruktury technicznej prowadziæ
bêd¹ w³a�ciwe przedsiêbiorstwa, w kompetencji których
le¿y rozwój sieci: wodoci¹gowej i kanalizacji sanitarnej,
energetycznej, gazowej i cieplnej, zgodnie z miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego oraz na pod-
stawie przepisów odrêbnych. Zadania w zakresie gospo-
darki odpadami realizowane bêd¹ zgodnie z miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z pla-
nem gospodarki odpadami oraz na podstawie przepisów
odrêbnych;

3) 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;

Poz. 800, 801

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

§2. Zgodnie z zasadami finansowania inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej okre�lonych w planie, finansowanie
inwestycji bêdzie siê odbywaæ poprzez:

1) wydatki z bud¿etu miasta;

2) wspó³finansowanie �rodkami zewnêtrznymi, poprzez bu-
d¿et miasta � 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.

801

UCHWA£A NR XLIX/637/V/2009 RADY MIASTA POZNANIA

z dnia 10 lutego 2009 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego �PARK NAD WART¥� w Poznaniu

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, 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 oraz z 2008 r. Nr 180, poz.
1111 i Nr 223, poz. 1458) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (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 i
Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413) Rada Miasta Poznania
uchwala, co nastêpuje:

§1. 1. Po stwierdzeniu zgodno�ci ze Studium uwarunko-
wañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta

Poznania � uchwa³a Nr XXXI/299/V/2008 Rady Miasta Pozna-
nia z dnia 18 stycznia 2008 roku, uchwala siê miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego �PARK NAD WART¥� w
Poznaniu, zwany dalej �planem�.

2. Granice obszaru objêtego planem okre�la rysunek
planu.

3. Integralne czê�ci uchwa³y stanowi¹:

1) rysunek planu zatytu³owany Miejscowy plan zagospodaro-
wania przestrzennego �PARK NAD WART¥� w Poznaniu,
opracowany w skali 1:2.000, stanowi¹cy za³¹cznik Nr 1;

2) rozstrzygniêcie Rady Miasta Poznania o sposobie rozpa-
trzenia uwag wniesionych do projektu planu, stanowi¹ce
za³¹cznik Nr 2;

3) rozstrzygniêcie Rady Miasta Poznania o sposobie realizacji
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nale¿¹
do zadañ w³asnych gminy oraz zasadach ich finansowania,
stanowi¹ce za³¹cznik Nr 3.


