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UCHWA£A Nr LVIII/759/V/2009 RADY MIASTA POZNANIA

z dnia 7 lipca 2009 r.

w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla obszaru �POMIÊDZY III RAM¥ KOMUNIKACYJN¥ A ULIC¥ W. WÊGORKA� 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, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111,
Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 20
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu 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, Nr 225,
poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880 oraz z 2008 r. Nr 123, poz.
803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413)
Rada Miasta Poznania uchwala, co nastêpuje:

§1. 1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru �POMIÊDZY III RAM¥ KOMUNI-
KACYJN¥ A ULIC¥ W. WÊGORKA� w Poznaniu, po stwierdze-
niu zgodno�ci ze �Studium uwarunkowañ i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego miasta Poznania� � Uchwa³a
Nr XXXI/299/V/2008 Rady Miasta Poznania z dnia 18 stycznia
2008 r., zwany dalej �planem�.

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

3. Integralnymi czê�ciami uchwa³y s¹:

1) za³¹cznik Nr 1 � stanowi¹cy czê�æ graficzn¹, zwan¹ �rysun-
kiem planu�, opracowany w skali 1:2000 i zatytu³owany:
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla
obszaru �POMIÊDZY III RAM¥ KOMUNIKACYJN¥ A ULIC¥
W. WÊGORKA� w Poznaniu;

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

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

§2. Ilekroæ w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) dzia³ce budowlanej � rozumie siê przez to dzia³kê w
rozumieniu ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym;

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

3) nieprzekraczalnej linii zabudowy � nale¿y przez to rozu-
mieæ liniê wyznaczaj¹c¹ minimaln¹ odleg³o�æ od linii
rozgraniczaj¹cej, w jakiej mo¿na sytuowaæ budynek;

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

5) powierzchni zabudowy � nale¿y przez to rozumieæ sumê
powierzchni wszystkich budynków zlokalizowanych na
dzia³ce budowlanej, mierzon¹ po obrysie �cian zewnêtrz-
nych, bez schodów, ramp, tarasów;

6) 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;

7) stacji bazowej telefonii komórkowej � nale¿y przez to
rozumieæ obiekt radiokomunikacyjny sk³adaj¹cy siê z urz¹-
dzeñ elektro�przesy³owych, konstrukcji wsporczej i zesta-
wów anten;

8) systemie informacji miejskiej � nale¿y przez to rozumieæ
zaprojektowany dla miasta Poznania system tablic infor-
macyjnych, opisuj¹cych i u³atwiaj¹cych orientacjê w mie-
�cie, w tym tablicê z nazw¹ ulicy, numerem posesji, tablicê
informuj¹c¹ o obiektach u¿yteczno�ci publicznej;

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

10) tablicy informacyjnej � nale¿y przez to rozumieæ element
systemu informacji miejskiej, turystycznej, przyrodniczej
lub edukacji ekologicznej;

11) terenie �nale¿y przez to rozumieæ obszar wyznaczony na
rysunku planu liniami rozgraniczaj¹cymi, o okre�lonym
przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania, oznaczony
symbolem;

12) zieleni izolacyjnej � nale¿y przez to rozumieæ drzewa i
krzewy, g³ównie gatunków zimozielonych, kszta³towane
jako pasy, szpalery w formie zwartej.

§3. Ustala siê nastêpuj¹ce przeznaczenie terenów:

1) tereny zabudowy us³ugowej lub obiektów produkcyjnych,
sk³adów i magazynów, oznaczone symbolami 1U/P i 
2U/P;
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2) tereny dróg publicznych, oznaczone symbolami KD-G i
KD-L.

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

1) zakaz lokalizacji:

a) nowych napowietrznych sieci infrastruktury technicz-
nej, z wyj¹tkiem tramwajowej sieci trakcyjnej,

b) ogrodzeñ betonowych;

2) dopuszczenie lokalizacji:

a) obiektów ma³ej architektury,

b) tablic informacyjnych,

c) reklam, szyldów, stacji bazowych telefonii komórko-
wej, wy³¹cznie w miejscach okre�lonych w planie,

d) ogrodzeñ wy³¹cznie a¿urowych lub w formie ¿ywop³o-
tów,

e) sieci infrastruktury technicznej.

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

1) ochronê istniej¹cych drzew, a w przypadku konieczno�ci
ich usuniêcia wymaga siê wprowadzenia nowych nasa-
dzeñ na terenie;

2) zakaz lokalizacji obiektów budowlanych lub urz¹dzeñ,
których funkcjonowanie mog³oby spowodowaæ przekro-
czenie standardów jako�ci �rodowiska okre�lonych prze-
pisami odrêbnymi oraz przedsiêwziêæ, które mog¹ zawsze
znacz¹co oddzia³ywaæ na �rodowisko, z wyj¹tkiem:

a) instalacji do wytwarzania produktów farmaceutycz-
nych z zastosowaniem procesów chemicznych lub bio-
logicznych,

b) instalacji radiokomunikacyjnych i innych inwestycji
celu publicznego;

3) w zakresie gospodarki odpadami:

a) nakaz segregacji odpadów komunalnych oraz ich za-
gospodarowanie, zgodnie z miejskim planem gospo-
darki odpadami i przepisami odrêbnymi,

b) zagospodarowanie odpadów poprodukcyjnych niebez-
piecznych i innych, zgodnie z przepisami odrêbnymi,

c) nakaz zagospodarowania mas ziemnych pochodz¹-
cych z prac ziemnych, a spe³niaj¹cych standardy jako-
�ci gleby lub ziemi, na terenach ich powstawania,
poprzez wykorzystanie ich do kszta³towania form zie-
leni towarzysz¹cej inwestycjom; dopuszczenie usuwa-
nia ich tak¿e poza obszar planu, zgodnie z przepisami
odrêbnymi;

4) zakaz lokalizacji indywidualnych oczyszczalni �cieków i
zbiorników bezodp³ywowych na �cieki komunalne, z
uwzglêdnieniem § 12 pkt 6 lit. b;

5) zakaz zrzutu �cieków komunalnych do gruntu;

6) nakaz stosowania urz¹dzeñ grzewczych o niskim stopniu
emisji substancji;
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7) zakaz spalania paliw sta³ych w nowo powsta³ych urz¹dze-
niach energetycznych i technologicznych z wyj¹tkiem bio-
masy;

8) nakaz rekultywacji, zgodnie z przepisami odrêbnymi, w
przypadku stwierdzenia zanieczyszczenia gleby lub ziemi;

9) nakaz zapewnienia w³a�ciwego klimatu akustycznego
poprzez zastosowanie przegród o odpowiedniej izolacyj-
no�ci w pomieszczeniach wymagaj¹cych ochrony aku-
stycznej w budynkach po³o¿onych w granicach obszaru
ograniczonego u¿ytkowania, o którym mowa w §10 pkt 2.

§6. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i
zabytków oraz dóbr kultury wspó³czesnej ustala siê rozpozna-
nie archeologiczne podczas wykonywania robót ziemnych,
je¿eli wymagaj¹ tego przepisy odrêbne.

§7. W zakresie zasad kszta³towania przestrzeni publicz-
nych na terenach dróg ustala siê:

1) zapewnienie ogólnego dostêpu, z uwzglêdnieniem przepi-
sów odrêbnych i ustaleñ §11;

2) zagospodarowanie nieutwardzonych powierzchni pasa
drogowego zieleni¹ urz¹dzon¹, w tym: drzewami, krzewa-
mi, trawnikami, kwietnikami;

3) dopuszczenie lokalizacji, zgodnie z przepisami odrêbnymi,
znaków drogowych i obiektów ma³ej architektury.

§8. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania
terenów lub obiektów podlegaj¹cych ochronie nie podejmuje
siê ustaleñ.

§9. W zakresie szczegó³owych zasad i warunków scalania
i podzia³ów nieruchomo�ci w rozumieniu przepisów odrêb-
nych nie podejmuje siê ustaleñ.

§10. W zakresie szczególnych warunków zagospodaro-
wania terenu oraz ograniczenia w jego u¿ytkowaniu ustala
siê:

1) uwzglêdnienie w zagospodarowaniu ograniczeñ wynikaj¹-
cych z zasiêgu stref ochronnych od sieci infrastruktury
technicznej, zgodnie z przepisami odrêbnymi, w szczegól-
no�ci strefy ochronnej od magistrali wodoci¹gowej, wska-
zanej na rysunku planu;

2) uwzglêdnienie przepisów odrêbnych dla terenów po³o¿o-
nych w granicach obszaru ograniczonego u¿ytkowania dla
lotniska wojskowego Poznañ � Krzesiny, odnosz¹cych siê
do strefy III.

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

1) zachowanie ci¹g³o�ci powi¹zañ elementów pasa drogo-
wego z zewnêtrznym uk³adem komunikacyjnym, w szcze-
gólno�ci tras tramwajowych, jezdni, �cie¿ek rowerowych,
chodników;

2) dopuszczenie lokalizacji dodatkowych, innych ni¿ ustalone
planem, elementów uk³adu komunikacyjnego, zgodnie z
przepisami odrêbnymi;

3) parametry uk³adu drogowego zgodnie z klasyfikacj¹ i
przepisami odrêbnymi, w zakresie niedefiniowanym usta-
leniami planu;
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4) szeroko�ci dróg publicznych w liniach rozgraniczaj¹cych,
zgodnie z rysunkiem planu;

5) na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem KD-
G:

a) lokalizacjê drogi publicznej klasy g³ównej,

b) lokalizacjê dwóch jezdni, o co najmniej dwóch pasach
ruchu ka¿da,

c) lokalizacjê miêdzy jezdniami dwutorowej trasy tram-
wajowej,

d) lokalizacjê fragmentu skrzy¿owania �na prawe skrêty�
z ul. W. Wêgorka, wraz ze zjazdem z ul. W. Wêgorka
na parking na terenie 1U/P,

e) lokalizacjê w rejonie skrzy¿owania z ul. W. Wêgorka
przystanków tramwajowych wraz doj�ciami, z dopusz-
czeniem lokalizacji fragmentów przystanków poza gra-
nicami planu,

f) lokalizacjê po po³udniowej stronie jezdni: chodnika i
�cie¿ki rowerowej lub drogi pieszo-rowerowej o ³¹cznej
szeroko�ci nie mniejszej ni¿ 3,5 m,

g) lokalizacjê po pó³nocnej stronie jezdni: chodnika o
szeroko�ci nie mniejszej ni¿ 3,0 m i �cie¿ki rowerowej
o szeroko�ci nie mniejszej ni¿ 2,0 m,

h) zakaz lokalizacji nowych zjazdów, innych ni¿ istniej¹ce;

6) na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem KD-
L:

a) lokalizacjê drogi publicznej klasy lokalnej,

b) lokalizacjê jezdni,

c) lokalizacjê co najmniej jednostronnego chodnika,

d) lokalizacjê co najmniej jednostronnego szpaleru drzew;

7) dopuszczenie lokalizacji dróg wewnêtrznych na terenach
1U/P i 2U/P, przy czym, w przypadku ich geodezyjnego
wydzielenia, szeroko�æ w liniach rozgraniczenia nie mo¿e
byæ mniejsza ni¿ 8 m;

8) nakaz zapewnienia miejsc postojowych dla samochodów
osobowych na terenach 1U/P i 2U/P:

a) na ka¿dych 100 zatrudnionych: 32 stanowiska postojo-
we, w tym 2 dla pojazdów osób niepe³nosprawnych,

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

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

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

e) na ka¿de 100 miejsc w teatrach i kinach oraz salach
konferencyjnych i widowiskowych: 37 stanowisk po-
stojowych, w tym 5 dla pojazdów osób niepe³nospraw-
nych,

f) na ka¿de 100 ³ó¿ek w obiekcie hotelowym: 50 stano-
wisk postojowych, w tym 3 dla pojazdów osób niepe³-
nosprawnych,

g) na ka¿de 1.000 m2 powierzchni u¿ytkowej obiektów
us³ugowych, innych ni¿ wymienione w lit. b-f: 30
stanowisk postojowych, w tym 3 dla pojazdów osób
niepe³nosprawnych;

9) na terenach 1U/P i 2U/P nakaz zapewnienia stanowisk
postojowych dla rowerów, nie mniej ni¿:

a) 15 stanowisk postojowych na ka¿dych 100 zatrudnio-
nych,

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

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

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

e) 5 stanowisk postojowych na ka¿de 100 miejsc w
teatrach i kinach,

f) 5 stanowisk postojowych na ka¿de 100 miejsc w salach
konferencyjnych i widowiskowych,

g) 15 stanowisk postojowych na ka¿de 1.000 m2 po-
wierzchni u¿ytkowej obiektów us³ugowych, innych ni¿
wymienione w lit. b-f;

10) na terenach 1U/P i 2U/P nakaz zapewnienia stanowisk do
prze³adunku towarów, poza stanowiskami postojowymi
wymienionymi w pkt 8 i 9.

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

1) lokalizacjê magistrali wodoci¹gowej o �rednicy     1000 lub
wiêkszej na terenie KD-G;

2) dopuszczenie robót budowlanych w zakresie sieci infra-
struktury technicznej, w tym w szczególno�ci sieci: wodo-
ci¹gowej, kanalizacyjnej, gazowej, elektroenergetycznej,
ciep³owniczej, telekomunikacyjnej, systemu monitoringu
wizyjnego oraz systemu s³u¿b ratowniczych i bezpieczeñ-
stwa publicznego;

3) zachowanie istniej¹cych sieci, z dopuszczeniem ich mo-
dernizacji lub rozbudowy, a tak¿e przeniesienia sieci na
tereny komunikacji;

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

5) zaopatrzenie w wodê pitn¹ wy³¹cznie z sieci wodoci¹go-
wej;

6) w zakresie gospodarki wodno � �ciekowej:

a) odprowadzanie �cieków komunalnych do sieci kanali-
zacji sanitarnej,

b) odprowadzenie �cieków przemys³owych do sieci kana-
lizacji sanitarnej, po uprzednim podczyszczeniu i do-
prowadzeniu do sk³adu �cieków komunalnych,
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c) zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na
terenie dzia³ki, z dopuszczeniem odprowadzenia do
sieci kanalizacji deszczowej,

d) obowi¹zek podczyszczenia wód opadowych i roztopo-
wych z powierzchni utwardzonych;

7) nakaz uwzglêdnienia w zagospodarowaniu obszaru od-
dzia³ywania podziemnych linii kablowych ³¹czno�ci spe-
cjalnej w rejonie ulicy Grunwaldzkiej, zgodnie z przepisa-
mi odrêbnymi.

§13. W zakresie sposobów i terminów tymczasowego
zagospodarowania, urz¹dzenia i u¿ytkowania terenów nie po-
dejmuje siê ustaleñ.

§14. Na terenach zabudowy us³ugowej lub obiektów pro-
dukcyjnych, sk³adów i magazynów, oznaczonych na rysunku
planu symbolami 1U/P i 2U/P, ustala siê nastêpuj¹ce warunki
zabudowy i zagospodarowania:

1) lokalizacjê zabudowy, zgodnie z liniami zabudowy wyzna-
czonymi na rysunku planu, z zastrze¿eniem pkt 2;

2) na terenie 2U/P, sytuowanie nowej zabudowy od �ciany
lasu w odleg³o�ci nie mniejszej ni¿ to wynika z przepisów
odrêbnych i ustaleñ pkt 1;

3) powierzchniê zabudowy � nie wiêcej ni¿ 50% powierzchni
dzia³ki budowlanej;

4) powierzchniê biologicznie czynn¹ � nie mniej ni¿ 25%
powierzchni dzia³ki budowlanej;

5) wysoko�æ zabudowy � nie wiêcej ni¿ 25 m;

6) dopuszczenie wysoko�ci zabudowy do 32 m dla obiektów
produkcyjnych, sk³adów i magazynów , je¿eli jest to uza-
sadnione wzglêdami technologicznymi i technicznymi;

7) wysoko�æ stacji bazowej telefonii komórkowej, licz¹c od
poziomu terenu, nie wiêksz¹ ni¿ 40 m;

8) dowolny kszta³t dachu;

9) lokalizacjê stanowisk postojowych w obrêbie dzia³ki bu-
dowlanej;

10) zgodny z przepisami odrêbnymi dostêp dla samochodów:

a) do drogi publicznej na terenie KD-L � nieograniczony,

b) do po³o¿onej poza obszarem planu ulicy W. Wêgorka
� nieograniczony,

c) do planowanej poza obszarem planu tzw. III ramy
komunikacyjnej � wy³¹cznie do jezdni dodatkowej na
odcinku jej wystêpowania,

d) ograniczony do jednego zjazdu z fragmentu ulicy W.
Wêgorka na terenie KD-G dla terenu 1U/P;

11) dopuszczenie lokalizacji:

a) zabudowy na granicy dzia³ki budowlanej,

b) kondygnacji podziemnych,

c) szyldów na elewacjach i dachach budynków oraz wolno
stoj¹cych, o powierzchni p³aszczyzny nie wiêkszej ni¿
15 m2;

12) dopuszczenie lokalizacji, poza obiektami wynikaj¹cymi z
przeznaczenia terenu:

a) gara¿y wielopoziomowych wy³¹cznie dla potrzeb ob-
s³ugi terenu i spe³nienia wymogu normatywu parkin-
gowego, o którym mowa w § 11 pkt 8,

b) infrastruktury technicznej, w tym wolno stoj¹cej stacji
transformatorowej,

c) stacji bazowych telefonii komórkowej, wolno stoj¹-
cych lub na budynkach,

d) reklam wielkopowierzchniowych wolno stoj¹cych o
powierzchni p³aszczyzny nie wiêkszej ni¿ 15 m2 i wy-
soko�ci do górnej krawêdzi nie wiêkszej ni¿ 8 m;

12) zakaz lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprze-
da¿y powy¿ej 300 m2;

13) nakaz wprowadzenia zieleni izolacyjnej na terenie 2U/P w
miejscu okre�lonym na rysunku planu;

14) dopuszczenie podzia³u na dzia³ki budowlane o powierzch-
ni nie mniejszej ni¿ 5.000 m2, z wyj¹tkiem przeznaczonych
na cele infrastruktury technicznej, z uwzglêdnieniem do-
stêpu do drogi publicznej zgodnie z pkt 9;

15) dopuszczenie wydzielenia dzia³ki budowlanej o powierzchni
nie mniejszej ni¿ 50 m2 w przypadku lokalizacji wolno
stoj¹cej ma³ogabarytowej stacji transformatorowej.

§15. Ustala siê stawkê, o której mowa w art. 36 ust. 4
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym, w wysoko�ci 30%.

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

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Poznania
(-) Grzegorz Ganowicz
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Za³¹cznik Nr 2
do uchwa³y Nr LVIII/759/V/2009

Rady Miasta Poznania
z dnia 7 lipca 2009 r.

ROZSTRZYGNIÊCIE RADY MIASTA POZNANIA O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO PROJEKTU
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA OBSZARU �POMIÊDZY III RAM¥ KOMUNIKA-

CYJN¥ A ULIC¥ W. WÊGORKA� W POZNANIU

Poz. 2704

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

§1. Uwaga wniesiona przez Giant Sp. z o.o. i osobê
fizyczn¹

Tre�æ uwagi: brak zgody na proponowany sposób zago-
spodarowania.

Rozstrzygniêcie: uwaga nieuwzglêdniona.

Uzasadnienie: plan miejscowy jest zgodny z polityk¹ prze-
strzenn¹ Miasta Poznania zapisan¹ w Studium, zapisy Stu-
dium jednoznacznie okre�laj¹ przeznaczenie jako tereny zabu-
dowy �redniowysokiej, o funkcji us³ugowej, z dopuszczeniem
terenów zabudowy �redniowysokiej zak³adów przemys³owych
wysokich technologii.

§2. Uwaga wniesiona przez Giant Sp. z o.o. i osobê
fizyczn¹

Tre�æ uwagi: W³a�ciciele dzia³ek nr 6/5, ark. 29 i nr 2/11 ark.
30 obrêb Junikowo s¹ bezwzglêdnie zainteresowani lokali-
zacj¹ budownictwa mieszkaniowego, wielorodzinnego, us³ug
i biurowców, a lokalizacja budynku mieszkalnego przy Lesie
Marceliñskim (w s¹siedztwie obszaru objêtego planem) stwa-
rza precedens i jest argumentem przemawiaj¹cym na ich
korzy�æ.

Rozstrzygniêcie: Uwaga nieuwzglêdniona.

Uzasadnienie: Aktualnie blisko 70% terenu objêtego pla-
nem jest terenem wykorzystywanym na cele przemys³owe
lub us³ugowe, budynek mieszkalny (znajduj¹cy siê poza ob-
szarem planu) jest tutaj wyj¹tkiem, otoczony z trzech stron
zabudow¹ przemys³owo-us³ugow¹.

Ponadto obszar planu po³o¿ony jest w Studium uwarun-
kowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego w gra-
nicach podstrefy wymagaj¹cej przekszta³ceñ funkcjonalno-
przestrzennych w kierunku intensywnego zagospodarowania
terenów wzd³u¿ planowanej III ramy oraz porz¹dkowania
funkcji w celu zapewnienia ich bezkolizyjno�ci. Natomiast w
planie wprowadzono zmianê na rzecz umo¿liwienia lokalizacji
alternatywnie tylko zabudowy us³ugowej, nie jak wcze�niej
zabudowy us³ugowej i techniczno-produkcyjnej poprzez usta-
lenie przeznaczenia terenów 1U/P i 2U/P jako terenów zabu-

dowy us³ugowej lub obiektów produkcyjnych, sk³adów i
magazynów.

§3. Uwaga wniesiona przez Giant Sp. z o.o. i osobê
fizyczn¹

Tre�æ uwagi: Maj¹c �wiadomo�æ planowanego przebiegu
III ramy oraz s¹siedztwa istniej¹cej zabudowy techniczno-
produkcyjnej, w³a�ciciele wyra¿aj¹ zgodê na przeznaczenie
czê�ci jego terenów na wykszta³cenie strefy ochronnej dla
terenów mieszkaniowych.

Rozstrzygniêcie: Uwaga czê�ciowo nieuwzglêdniona.

Uzasadnienie: W planie na terenie 2U/P ustalono nakaz
lokalizacji zieleni izolacyjnej od strony istniej¹cego budynku
mieszkalnego. Jednak na pozosta³ym terenie przeznaczonym
pod zabudowê us³ugow¹ lub obiektów produkcyjnych, sk³a-
dów i magazynów ustalono tylko wymagany minimalny
udzia³ powierzchni biologicznie czynnej.

§4. Uwaga wniesiona przez Giant Sp. z o.o. i osobê
fizyczn¹

Tre�æ uwagi: proponuje siê do rozwa¿enia inny przebieg
ulicy KD-L: zgodnie z opracowanymi analizami urbanistyczny-
mi.

Rozstrzygniêcie: Uwaga nieuwzglêdniona.

Uzasadnienie: Droga KD-L jest niezbêdna dla obs³ugi
obszaru objêtego planem, zaprojektowana jest na granicy
dzia³ek nale¿¹cych do ró¿nych w³a�cicieli, w zwi¹zku z tym
pozwoli na racjonalne zagospodarowanie poszczególnych
nieruchomo�ci, ponadto stanowi przed³u¿enie drogi publicz-
nej zaprojektowanej w mpzp �terenów po³o¿onych przy sta-
dionie miejskim w rejonie ulic Ptasia, Bu³garska w Poznaniu�.

§5. Uwaga wniesiona przez Giant Sp. z o.o. i osobê
fizyczn¹

Tre�æ uwagi: kwestionuje siê przydatno�æ prognozy od-
dzia³ywania na �rodowisko jako dokumentu niespójnego i w
tre�ci sobie zaprzeczaj¹cego.

Rozstrzygniêcie: Uwaga nieuwzglêdniona.

Uzasadnienie: Prognoza wraz z planem by³a przedstawio-
na do opiniowania w³a�ciwym organom ochrony �rodowiska
(Regionalnej Dyrekcji Ochrony �rodowiska) i sanitarnym (Pañ-
stwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu), które
to organy zaopiniowa³y plan z prognoz¹ pozytywnie, a sk³a-
daj¹cy uwagê nie sprecyzowali swoich zastrze¿eñ, wiêc trud-
no zaj¹æ w tej sytuacji stanowisko. Ponadto zgodnie z prze-
pisami prawa � ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z pó�n. zm.) oraz ustawy
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o udostêpnianiu informacji o �rodowisku i jego ochronie,
udziale spo³eczeñstwa w ochronie �rodowiska oraz o ocenach
oddzia³ywania na �rodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z pó�n.
zm.), uwagi powinny dotyczyæ projektu planu miejscowego,
a nie prognozy.

§6. Uwaga wniesiona przez Giant Sp. z o.o. i osobê
fizyczn¹

Tre�æ uwagi: wniosek o wstrzymanie prac nad planem do
czasu zmiany studium na tym obszarze.

Rozstrzygniêcie: Uwaga nieuwzglêdniona.

Uzasadnienie: Uwaga dotyczy procedury planistycznej, a
nie projektu planu. Ponadto nie podjêto prac nad zmian¹
studium dla tego obszaru. Niniejszy plan jest realizacj¹ poli-
tyki przestrzennej miasta zapisanej w obowi¹zuj¹cym stu-
dium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego miasta Poznania.

§7. Uwaga wniesiona przez SWS Skoczyñski Wachowiak
Strykowski Kancelaria Prawna Sp. Komandytowa w imieniu
GlaxoSmithKline

Tre�æ uwagi: W § 14 pkt 5 zast¹pienie zapisu �wysoko�æ
zabudowy - nie wiêcej ni¿ 25,0 m� na rzecz nastêpuj¹cego
sformu³owania �wysoko�æ zabudowy - nie wiêcej ni¿ 32,0 m�.

Rozstrzygniêcie: uwaga czê�ciowo nieuwzglêdniona.

Uzasadnienie: Dopuszczono zabudowê do wysoko�ci 32 m
tylko dla obiektów produkcyjnych i magazynowych, gdzie dla
takiej wysoko�ci istnieje uzasadnienie wynikaj¹ce z potrzeb
technologicznych.

§8. Uwaga wniesiona przez SWS Skoczyñski Wachowiak
Strykowski Kancelaria Prawna Sp. Komandytowa w imieniu
GlaxoSmithKline

Tre�æ uwagi: Wykre�lenie zapisu § 14 pkt 11 lit a �dopusz-
czenie lokalizacji, poza obiektami wynikaj¹cymi z przeznacze-
nia terenu: gara¿y wielopoziomowych�

Rozstrzygniêcie: uwaga nieuwzglêdniona.

Uzasadnienie: Taki zapis dotyczy tylko dopuszczenia loka-
lizacji gara¿y wielopoziomowych � pozwala na bardziej racjo-
nalne gospodarowanie przestrzeni¹, poniewa¿ parking wielo-
poziomowy zajmuje mniej miejsca w terenie. Jednak dla
u�ci�lenia tego ustalenia wprowadza siê zapis: �dopuszczenie
gara¿y wielopoziomowych wy³¹cznie dla potrzeb obs³ugi te-
renu i spe³nienia wymogu normatywu parkingowego�.

§9. Uwaga wniesiona przez Kancelariê Radcy Prawnego
Ireneusza Maciejaka w imieniu osoby fizycznej

Tre�æ uwagi: Nie przeprowadzono ¿adnych konsultacji
spo³ecznych, nie powiadomiono w³a�cicieli nieruchomo�ci
objêtych planem oraz zlekcewa¿ono ich uwagi i zdanie.

Rozstrzygniêcie: uwaga nieuwzglêdniona.

Uzasadnienie: Uwaga jest bezzasadna. Konsultacje spo-
³eczne dotycz¹ce planu odby³y siê w dniach 28 sierpnia 2008
r. oraz 18 grudnia. 2008 r. Dnia 4 wrze�nia 2008 r. ukaza³o siê
og³oszenie w prasie i obwieszczenie o przyst¹pieniu do planu
i mo¿liwo�ci sk³adania wniosków do planu. Prezydent Miasta

Poznania w dniu 16 pa�dziernika rozstrzygn¹³ o nieuwzglêd-
nieniu wniosków dotycz¹cych przeznaczenia terenów pod
zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹ jako niezgodnych ze
�Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego miasta Poznania�.

Natomiast w dniu 20 kwietnia 2009 r. odby³a siê dyskusja
publiczna zwi¹zana z wy³o¿eniem planu do publicznego wgl¹-
du (wy³o¿enie w terminie od 7 kwietnia do 8 maja 2009 r.).
Termin wy³o¿enia projektu planu do publicznego wgl¹du oraz
termin dyskusji publicznej by³ podany w stosownym og³osze-
niu i obwieszczeniu.

§10. Uwaga wniesiona przez Kancelariê Radcy Prawnego
Ireneusza Maciejaka w imieniu osoby fizycznej

Tre�æ uwagi: Projekt planu �Pomiêdzy III ram¹ komunika-
cyjn¹ a ulic¹ W. Wêgorka� nie odzwierciedla rzeczywistego
stanu rzeczy, gdy¿ nie obejmuje budynku mieszkalnego przy
ul. Smoluchowskiego 22 ju¿ istniej¹cego. Projekt planu zawie-
ra b³êdy, poniewa¿ granica pomiêdzy poszczególnymi plana-
mi przebiega po schodach wej�ciowych do klatki schodowej.

Rozstrzygniêcie: Uwaga nieuwzglêdniona.

Uzasadnienie: Budynek mieszkalny znajduje siê na obsza-
rze mpzp �III rama komunikacyjna odc. p³d. zach.�. Granica
obszaru objêtego planem zosta³a poprowadzona zgodnie z
granicami dzia³ek, z wy³¹czeniem terenu, który ju¿ posiada
plan miejscowy. Uwaga wiêc nie dotyczy obszaru planu
miejscowego ,,Pomiêdzy III ram¹ komunikacyjn¹ a ulic¹ W.
Wêgorka�. Natomiast z analizy mapy zasadniczej wynika, ¿e
ostatnie stopnie przy wej�ciach do budynku zosta³y zrealizo-
wane w granicy dzia³ki lub z minimalnym jej przekroczeniem.

§11. Uwaga wniesiona przez Kancelariê Radcy Prawnego
Ireneusza Maciejaka w imieniu osoby fizycznej

Tre�æ uwagi: Projekt planu �Pomiêdzy III ram¹ komunika-
cyjn¹ a ulic¹ W. Wêgorka�, przedstawiony na spotkaniu w
dniu 28 sierpnia 2008 roku, jest sprzeczny z zamierzeniami co
najmniej po³owy w³a�cicieli nieruchomo�ci. Nie uwzglêdnia
te¿ roli Lasku Marceliñskiego, sprzyjaj¹cego przeznaczeniu
terenu na funkcje mieszkalne, w kontek�cie tego, ¿e Lasek
zapewnia zaplecze rekreacyjne w postaci dróg spacerowo -
rowerowych, co zaprojektowano i uwzglêdniono w Planie
Miejscowym III Ramy. Projekt planu nie uwzglêdnia te¿ sta-
nowiska mieszkañców budynku przy ul. Smoluchowskiego
22, którzy zainteresowani s¹, aby s¹siedni grunt mia³ charak-
ter mieszkalny.

Rozstrzygniêcie: Uwaga nieuwzglêdniona.

Uzasadnienie: Przeznaczenie terenu pod zabudowê miesz-
kaniow¹ jest niezgodne z zapisami obowi¹zuj¹cego Studium.
W zwi¹zku z przysz³o�ciow¹ realizacj¹ III ramy komunikacyj-
nej, która przebiega skrajem Lasku Marceliñskiego, nie mo¿na
siê w nim dopatrywaæ ci¹gu spacerowego pozwalaj¹cego na
po³¹czenie terenów urbanizowanych po stronie wschodniej III
ramy z Laskiem Marceliñskim, który w zasadzie bêdzie odgro-
dzony od tej strony przysz³¹ tras¹ komunikacyjn¹. Ponadto
GlaxoSmithKline w³a�ciciel nieruchomo�ci na oko³o 65%
powierzchni obszaru planu deklaruje dalszy rozwój na tym
terenie funkcji produkcyjnych.
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§12. Uwaga wniesiona przez Kancelariê Radcy Prawnego
Ireneusza Maciejaka w imieniu osoby fizycznej

Tre�æ uwagi: Analiza terenu w wiêkszym zakresie, czyli z
uwzglêdnieniem terenu planu dla obszaru, �Junikowo Pó³-
noc�, prowadzi do wniosku, ¿e obszar pomiêdzy ulicami W.
Wêgorka a Budziszyñsk¹ zmieni³ swój charakter. Ju¿ w tej
chwili przewa¿a tam funkcja mieszkalna i funkcja u¿yteczno-
�ci publicznej. Analizuj¹c ten teren, w kontek�cie jeszcze
wiêkszego obszaru, a mianowicie terenu przylegaj¹cego do
ulicy Grunwaldzkiej, stwierdziæ nale¿y, i¿ nadanie terenowi
�Pomiêdzy III Ram¹ komunikacyjn¹ a ulic¹ W. Wêgorka�
charakteru gospodarczo - magazynowego spowoduje, ¿e
powstanie w tym miejscu swoista wyspa, otoczona obiektami
u¿yteczno�ci publicznej (S¹d, Urz¹d Skarbowy) oraz budynka-
mi w zdecydowanej wiêkszo�ci o charakterze mieszkalnym, w
tym tak¿e w du¿ej liczbie budynkami mieszkalnymi wieloro-
dzinnymi.

Rozstrzygniêcie: Uwaga nieuwzglêdniona.

Uzasadnienie: Plan musi byæ zgodny ze Studium, ponadto
aktualnie blisko 70% terenu objêtego planem jest terenem
wykorzystywanym na cele przemys³owe lub us³ugowe, budy-
nek mieszkalny (znajduj¹cy siê poza obszarem planu) jest
tutaj wyj¹tkiem w otoczeniu z trzech stron zabudow¹ przemy-
s³owo-us³ugow¹, z analizy urbanistycznej wynika, ¿e obszar
planu i jego otoczenie stanowi obszar us³ugowo-przemys³o-

wy. Natomiast w planie wprowadzono zmianê na rzecz umo¿-
liwienia lokalizacji alternatywnie tylko zabudowy us³ugowej,
nie jak wcze�niej zabudowy us³ugowej i techniczno-produk-
cyjnej poprzez ustalenie przeznaczenia terenów 1U/P i 2U/P
jako terenów zabudowy us³ugowej lub obiektów produkcyj-
nych, sk³adów i magazynów.

§13. Uwaga wniesiona przez Kancelariê Radcy Prawnego
Ireneusza Maciejaka w imieniu osoby fizycznej

Tre�æ uwagi: Przerwanie prac nad planem, który ma
charakter interwencyjny, maj¹cy na celu zablokowanie inwe-
stycji i uniemo¿liwienie kontynuacji zabudowy mieszkaniowej
zgodnej z zamierzeniami w³a�cicieli nieruchomo�ci, bowiem
takie opracowanie planu stanowi zabieg niedopuszczalny.

Rozstrzygniêcie: Uwaga nieuwzglêdniona.

Uzasadnienie: Plan musi byæ zgodny ze studium, ponadto
aktualnie blisko 70% terenu objêtego planem jest terenem
wykorzystywanym na cele przemys³owe lub us³ugowe, budy-
nek mieszkalny (znajduj¹cy siê poza obszarem planu) jest
tutaj wyj¹tkiem w otoczeniu z trzech stron zabudow¹ przemy-
s³owo-us³ugow¹, z analizy urbanistycznej wynika, ¿e obszar
planu i jego otoczenie stanowi obszar us³ugowo-przemys³o-
wy. Uprawnienia dotycz¹ce sporz¹dzania planu w sytuacji,
gdy zamierzenie inwestycyjne nie jest zgodne z polityk¹
przestrzenn¹ miasta, daje art. 62 ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym.

Za³¹cznik Nr 3
do uchwa³y Nr LVIII/759/V/2009

Rady Miasta Poznania
z dnia 7 lipca 2009 r.

ROZSTRZYGNIÊCIE RADY MIASTA POZNANIA  O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W MIEJSCOWYM PLANIE
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA OBSZARU �POMIÊDZY III RAM¥ KOMUNIKACYJN¥ A ULIC¥ W. WÊ-

GORKA� W POZNANIU, INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALE¯¥ DO ZADAÑ W£A-
SNYCH 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, Nr 201,
poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413) Rada Miasta Poznania rozstrzy-
ga, co nastêpuje:

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

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

2) Zadania w zakresie infrastruktury technicznej prowadziæ
bêd¹ w³a�ciwe przedsiêbiorstwa, w kompetencji których

le¿y rozwój sieci: wodoci¹gowej i kanalizacji sanitarnej,
energetycznej, 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. 2704
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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.:

Poz. 2704, 2705

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;

udzia³ inwestorów w finansowaniu w ramach porozumieñ
o charakterze cywilno� prawnym lub w formie partnerstwa
publiczno � prywatnego � �PPP�, a tak¿e w³a�cicieli nierucho-
mo�ci.

2705

UCHWA£A Nr XXXII/208/2009 RADY POWIATU W¥GROWIECKIEGO

z dnia 30 czerwca 2009 r.

w sprawie zmian w Statucie Powiatu W¹growieckiego

Na podstawie art. 12 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998
roku o samorz¹dzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,poz.
1592 z pó�n. zm.) oraz §77 Statutu Powiatu W¹growieckiego
stanowi¹cego za³¹cznik do Uchwa³y Nr IV/12/98 Rady Powiatu
W¹growieckiego z dnia 22 grudnia 1998 roku w sprawie
ustalenia Statutu Powiatu W¹growieckiego (Dz.Urz. Wojew.
Wlkp. z 1999 r. Nr 7, poz. 127 z pó�n. zm.) Rada Powiatu
W¹growieckiego uchwala, co nastêpuje:

§1. W Statucie Powiatu W¹growieckiego stanowi¹cym
za³¹cznik do Uchwa³y Nr IV/127 98 Rady Powiatu W¹growiec-
kiego z dnia 22 grudnia 1998 roku w sprawie ustalenia Statutu

Powiatu W¹growieckiego (Dz.Urz. Wojew. Wlkp. z 1999 r., Nr
7, poz. 127 z pó�n. zm.) wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:

§37 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

�2.Rada powiatu wybiera cz³onków komisji rewizyjnej, w
liczbie co najmniej 3 osób, w tym przewodnicz¹cego�.

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Powiatu W¹growieckiego

(-) Krzysztof Migasiewicz


