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UCHWA£A Nr XXVIII/251/09 RADY MIEJSKIEJ W ZB¥SZYNIU

z dnia 30 kwietnia 2009 r.

w sprawie zmiany uchwa³y Nr V/46/07 Rady Miejskiej w Zb¹szyniu z dnia 29 marca 2007r.
w sprawie okre�lenia zasad nabycia, zbycia i obci¹¿ania nieruchomo�ci gruntowych oraz

ich wydzier¿awiania lub najmu na okres d³u¿szy ni¿ trzy lata

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. a, art. 40 ust. 1 i 2 pkt
3 oraz art. 41 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 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 z 2006
r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, Dz.U. 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) w zwi¹zku z art. 13 ust. 1, 1a i
2, art. 14 ust. 5, art. 37 ust. 3 i 4, art. 43, art. 70 ust. 2, 3 i 4,
art. 76 ust. 1 oraz art. 86 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o
gospodarce nieruchomo�ciami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz.
2603, ze zmianami Nr 281, poz. 2782, Dz.U. 2005 r. Nr 130 poz.
1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459, Dz.U. z 2006 r. Nr

104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600, Nr 220, poz. 1601, Dz. U z
2007 r. Nr 69, poz. 468, Nr 173, poz. 1218, Nr 173, poz. 1218
z 2008 r. Nr 59, poz. 369, Nr 220, poz. 1412 ) uchwala siê, co
nastêpuje:

§1. W rozdziale III uchwa³y w §10 skre�la siê ust. 3.

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Zb¹-
szynia.

§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wiel-
kopolskiego.

Przewodnicz¹cy Rady
(-) mgr Stanis³aw Chlebowski
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UCHWA£A Nr LIV/721/V/2009 RADY MIASTA POZNANIA

z dnia 12 maja 2009 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego �Park Handlowy Franowo� 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 z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz
art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80,
poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, 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 i Nr 201, poz. 1237 i Nr 220,
poz. 1413) Rada Miasta Poznania uchwala, co nastêpuje:

§1. Po stwierdzeniu zgodno�ci ze �Studium uwarunko-
wañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
Poznania� � uchwa³a Nr XXXI/299/V/08 Rady Miasta Poznania
z dnia 18 stycznia 2008 roku, uchwala siê miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego �Park Handlowy Frano-
wo� w Poznaniu, zwany dalej �planem�.

2. Planem obejmuje siê obszar po³o¿ony pomiêdzy ul.
Szwedzk¹ � projektowan¹ III ram¹ komunikacyjn¹, ul. B.
Krzywoustego, terenem wêz³a komunikacyjnego ul. B. Krzy-
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woustego z ul. Klenowsk¹ i dalej ul. Klenowsk¹, terenem
Wielkopolskiej Gie³dy Rolno � Ogrodniczej, ul. Franowo i
terenem Centrum Handlowego M1.

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

4. Integralne czê�ci uchwa³y stanowi¹:

1) rysunek planu, zatytu³owany Miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego �Park Handlowy Franowo� w
Poznaniu, opracowany w skali 1:1 000, stanowi¹cy za³¹cz-
nik Nr 1;

2) rozstrzygniêcie Rady Miasta Poznania o sposobie rozpa-
trzenia uwag wniesionych do wy³o¿onego do publicznego
wgl¹du projektu planu, stanowi¹ce za³¹cznik Nr 2;

3) rozstrzygniêcie Rady Miasta Poznania o sposobie realiza-
cji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktu-
ry technicznej, które nale¿¹ do zadañ w³asnych gminy,
oraz o zasadach ich finansowania, stanowi¹ce za³¹cznik Nr
3.

§2. Ilekroæ w uchwale jest mowa o:

1) akcencie architektonicznym � nale¿y przez to rozumieæ
wyró¿niaj¹c¹ siê czê�æ budynku, tak¹ jak attyka, portal,
portyk, ryzalit, tympanon, wykusz;

2) dominancie � nale¿y przez to rozumieæ budynek lub jego
czê�æ wyró¿niaj¹c¹ siê wysoko�ci¹;

3) nieprzekraczalnej linii zabudowy � nale¿y przez to rozu-
mieæ liniê wyznaczaj¹c¹ minimaln¹ odleg³o�æ frontowej
elewacji budynku od linii rozgraniczaj¹cej terenu;

4) ogrodzeniu pe³nym � nale¿y przez to rozumieæ ogrodze-
nie, w którym udzia³ powierzchni pe³nej wynosi powy¿ej
30%;

5) parkingu w zieleni � nale¿y przez to rozumieæ parking, na
którym ka¿de 5 miejsc postojowych przedzielone jest
zieleni¹ wysok¹;

6) reklamie � nale¿y przez to rozumieæ no�nik informacji
wizualnej w jakiejkolwiek materialnej formie wraz z ele-
mentami konstrukcyjnymi i zamocowaniami, niebêd¹cy
elementem Systemu Informacji Miejskiej, szyldem 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 oraz konstrukcji wsporczej i
zestawów anten;

8) szyldzie � nale¿y przez to rozumieæ znak oznaczaj¹cy
siedzibê przedsiêbiorcy lub miejsce �wiadczenia us³ug,
wraz z konstrukcj¹ wsporcz¹, w tym pylon nawigacyjny;

9) uchwale � nale¿y przez to rozumieæ niniejsz¹ uchwa³ê
Rady Miasta Poznania;

10) zieleni � nale¿y przez to rozumieæ pojedyncze drzewa lub
krzewy oraz ich skupiska, wraz z zajmowanym terenem i
pozosta³ymi sk³adnikami szaty ro�linnej, w tym trawniki.

§3. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbo-
lami: 1UC, 2UC, dla których obowi¹zuj¹ ustalenia niniejszego
paragrafu, w zakresie przeznaczenia terenów:

1) ustala siê tereny rozmieszczenia obiektów handlowych o
powierzchni sprzeda¿y powy¿ej 2 000 m2;

2) dopuszcza siê lokalizacjê:

a) zabudowy us³ugowej,

b) budynków u¿yteczno�ci publicznej,

c) sieci infrastruktury technicznej,

d) dróg wewnêtrznych,

e) parkingów, gara¿y wielostanowiskowych,

f) szyldów,

g) drogowych obiektów in¿ynierskich.

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

1) ustala siê zachowanie ustalonej planem kompozycji prze-
strzennej i wyznaczonych linii zabudowy;

2) ustala siê lokalizacjê akcentów architektonicznych i obiek-
tów ma³ej architektury;

3) ustala siê zabudowê terenu jednym obiektem albo kilko-
ma obiektami powi¹zanymi funkcjonalnie i architektonicz-
nie;

4) zakazuje siê lokalizacji ogrodzeñ pe³nych i ogrodzeñ z
betonowych elementów prefabrykowanych;

5) na terenie 2UC:

a) ustala siê lokalizacjê obiektu ma³ej architektury � fon-
tanny,

b) dopuszcza siê lokalizacjê wy³¹cznie jednej dominanty
w strefie oznaczonej na rysunku planu.

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

1) uwzglêdnienie w projektowanym zagospodarowaniu tere-
nów istniej¹cych drzew oraz nowe nasadzenia drzew i
krzewów;

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

3) zagospodarowanie zieleni¹ wysok¹ co najmniej 15% dzia³-
ki budowlanej, na której lokalizowany jest wolno stoj¹cy
obiekt handlowy o powierzchni sprzeda¿y powy¿ej 300
m2;

4) odprowadzanie �cieków bytowych do sieci kanalizacji
sanitarnej;

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

6) zagospodarowanie odpadów zgodnie z przepisami odrêb-
nymi;
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7) dopuszczenie stosowania indywidualnych systemów
grzewczych, zgodnie z przepisami odrêbnymi;

8) zakaz lokalizacji wolno stoj¹cych stacji bazowych telefonii
komórkowej;

9) dopuszczenie lokalizacji stacji bazowych telefonii komór-
kowej na szyldach oraz na dachach budynków z wy³¹cze-
niem dominanty, z uwzglêdnieniem ust. 10 pkt 11;

10) dopuszczenie lokalizacji stacji bazowej telefonii komórko-
wej na elewacji dominanty, o której mowa w pkt 9;

11) wykorzystanie warstwy humusu dla urz¹dzenia zieleni na
obszarze planu lub usuwanie zgodnie z przepisami odrêb-
nymi;

12) zakaz lokalizowania budynków przeznaczonych na sta³y
lub czasowy pobyt dzieci i m³odzie¿y, szpitali, domów
opieki spo³ecznej, w przypadku niespe³nienia wymogów w
zakresie komfortu akustycznego w �rodowisku, zgodnie z
przepisami odrêbnymi.

4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i
zabytków oraz dóbr kultury wspó³czesnej nie podejmuje siê
ustaleñ.

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

1) zakazuje siê lokalizacji reklam wolno stoj¹cych w pasie
terenu pomiêdzy liniami zabudowy a liniami rozgranicza-
j¹cymi dróg publicznych;

2) dopuszcza siê lokalizacjê reklam na elewacjach budynków;

3) dopuszcza siê lokalizacjê nawigacyjnych pylonów zgodnie
z oznaczeniem na rysunku planu.

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

1) powierzchniê zabudowy terenu nie wiêcej ni¿ 50%;

2) powierzchniê biologicznie czynn¹:

a) terenu 1UC � nie mniejsz¹ ni¿ 25%,

b) terenu 2UC � nie mniejsz¹ ni¿ 20%;

3) lokalizowanie zabudowy zgodnie z wyznaczonymi liniami
zabudowy, przed którymi dopuszcza siê lokalizowanie
wiat, wjazdów i wyjazdów z gara¿y oraz sytuowanie na
odleg³o�æ nie wiêksz¹ ni¿ 1,5 m: wykuszy, balkonów,
galerii, tarasów, schodów zewnêtrznych oraz pochylni
komunikacyjnych;

4) dopuszczenie lokalizowania zabudowy na granicy, jak i
przy granicy dzia³ki;

5) wysoko�æ zabudowy:

a) do 6 kondygnacji, tj. nie wiêcej ni¿ 24,0 m, z wyj¹tkiem
obiektów handlowych,

b) obiektów handlowych do 4 kondygnacji, tj. nie wiêcej
ni¿ 17,0 m,

c) szyldów nie wiêksz¹ ni¿ 17,0 m, z wyj¹tkiem pylonów
nawigacyjnych oznaczonych na rysunku planu o wyso-
ko�ci nie wiêkszej ni¿ 40,0 m;

6) dla dominanty:

a) powierzchniê zabudowy nie wiêksz¹ ni¿ 100,0 m2,

b) wysoko�æ zabudowy nie wiêksz¹ ni¿ 50,0 m;

7) w miejscach lokalizacji g³ównych wej�æ do budynków
poziom górnej krawêdzi posadzki parteru budynków nie
wy¿ej ni¿ 0,2 m nad poziomem terenu;

8) dachy w dowolnej formie;

9) dopuszczenie lokalizowania gara¿y jedno-, dwu- lub wie-
lopoziomowych jako wbudowanych lub wolno stoj¹cych,
z zastrze¿eniem pkt 10;

10) zakaz lokalizowania gara¿y jednopoziomowych wolno sto-
j¹cych;

11) dopuszczenie kondygnacji podziemnych.

7. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania
terenów lub obiektów podlegaj¹cych ochronie 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 uwzglêdnienie w zagospodaro-
waniu terenów przebiegu istniej¹cej infrastruktury technicz-
nej.

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

1) dopuszcza siê dostêpno�æ dla samochodów z terenów
przyleg³ych dróg publicznych zgodnie z przepisami odrêb-
nymi;

2) dla dróg wewnêtrznych ustala siê:

a) parametry nie mniejsze ni¿ dla dróg publicznych klasy
dojazdowej,

b) zakaz lokalizacji przykrawê¿nikowych miejsc postojo-
wych w odleg³o�ci mniejszej ni¿ 50,0 m od skrzy¿owañ
z drogami publicznymi;

3) przy dopuszczeniu bilansowania miejsc postojowych
wspólnie dla terenu 1UC z 1UC/E oraz 2UC z 2UC/E i 3UC/
E nakazuje siê lokalizacjê miejsc postojowych dla samo-
chodów osobowych, w ³¹cznej ilo�ci nie mniejszej ni¿:

a) 45 miejsc postojowych na ka¿de 1 000 m2 powierzchni
u¿ytkowej obiektów handlowych, w tym 6 miejsc po-
stojowych dla pojazdów osób niepe³nosprawnych,

b) 30 miejsc postojowych na ka¿de 1 000 m2 powierzchni
u¿ytkowej biur i urzêdów, w tym 3 miejsca postojowe
dla pojazdów osób niepe³nosprawnych,

c) 37 miejsc postojowych na ka¿de 100 miejsc w salach
konferencyjnych i widowiskowych, w tym 5 miejsc
postojowych dla pojazdów osób niepe³nosprawnych,

d) 36 miejsc postojowych na ka¿de 100 miejsc w obiek-
tach gastronomicznych, w tym 6 miejsc postojowych
dla pojazdów osób niepe³nosprawnych;
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4) przy dopuszczeniu bilansowania miejsc postojowych
wspólnie dla terenu 1UC z 1UC/E oraz 2UC z 2UC/E i 3UC/
E nakazuje siê lokalizacjê miejsc postojowych dla rowe-
rów w ³¹cznej ilo�ci nie mniejszej ni¿:

a) 20 miejsc postojowych na ka¿de 1 000 m2 powierzchni
u¿ytkowej obiektów handlowych,

b) 15 miejsc postojowych na ka¿de 1 000 m2 powierzchni
u¿ytkowej biur i urzêdów,

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

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

5) na poszczególnych terenach nakazuje siê lokalizacjê miejsc
do prze³adunku towarów, zlokalizowanych poza miejsca-
mi postojowymi;

6) na poszczególnych terenach ustala siê, w ramach komu-
nikacji wewnêtrznej, organizacjê ci¹gów pieszych i rowe-
rowych z zieleni¹ urz¹dzon¹;

7) dopuszcza siê zast¹pienie ci¹gów pieszych i rowerowych
pieszojezdni¹;

8) dopuszcza siê roboty budowlane w zakresie sieci infra-
struktury technicznej;

9) ustala siê powi¹zanie sieci infrastruktury technicznej z
uk³adem zewnêtrznym oraz zapewnienie dostêpu do sieci
zgodnie z przepisami odrêbnymi;

10) zakazuje siê lokalizacji napowietrznych sieci infrastruk-
tury technicznej;

11) ustala siê wysoko�æ stacji bazowych telefonii komórkowej
lokalizowanych na obiektach nie wiêksz¹ ni¿ 1/2 wysoko-
�ci tych obiektów, jednak nie wiêcej ni¿ 32,0 m od poziomu
terenu;

12) dopuszcza siê przebudowê napowietrznej sieci elektro-
energetycznej wy³¹cznie na sieæ kablow¹;

13) dopuszcza siê lokalizacjê stacji transformatorowych SN/
nn, zgodnie z przepisami odrêbnymi, z uwzglêdnieniem
pkt 14;

14) dopuszcza siê lokalizacjê stacji transformatorowych wol-
no stoj¹cych przed liniami zabudowy wy³¹cznie jako ma-
³ogabarytowych.

11. W zakresie sposobów i terminów tymczasowego za-
gospodarowania, urz¹dzenia i u¿ytkowania terenów zakazuje
siê tymczasowego zagospodarowania terenów.

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%.

§4. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbo-
lami: 1UC/E, 2UC/E i 3UC/E, dla których obowi¹zuj¹ ustalenia
niniejszego paragrafu, w zakresie przeznaczenia terenów:

1) ustala siê tereny rozmieszczenia obiektów handlowych o
powierzchni sprzeda¿y powy¿ej 2 000 m2 oraz infrastruk-
tury technicznej � elektroenergetyki;

2) dopuszcza siê lokalizacjê:

a) zabudowy us³ugowej,

b) budynków u¿yteczno�ci publicznej,

c) sieci infrastruktury technicznej,

d) dróg wewnêtrznych,

e) parkingów, gara¿y wielostanowiskowych.

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

1) zachowanie ustalonej planem kompozycji przestrzennej i
wyznaczonych linii zabudowy;

2) lokalizacjê akcentów architektonicznych i obiektów ma³ej
architektury;

3) zabudowê terenu jednym obiektem albo kilkoma obiekta-
mi powi¹zanymi funkcjonalnie i architektonicznie;

4) zakaz lokalizacji ogrodzeñ pe³nych i ogrodzeñ z betono-
wych elementów prefabrykowanych.

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

1) uwzglêdnienie w projektowanym zagospodarowaniu tere-
nów istniej¹cych drzew oraz nowe nasadzenia drzew i
krzewów;

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

3) zagospodarowanie zieleni¹ wysok¹ nie mniej ni¿ 15%
dzia³ki budowlanej, na której lokalizowany jest wolno
stoj¹cy obiekt handlowy o powierzchni sprzeda¿y powy¿ej
300 m2;

4) odprowadzanie �cieków bytowych do sieci kanalizacji
sanitarnej;

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

6) zagospodarowanie odpadów zgodnie z przepisami odrêb-
nymi;

7) dopuszczenie stosowania indywidualnych systemów
grzewczych, zgodnie z przepisami odrêbnymi;

8) zakaz lokalizacji wolno stoj¹cych stacji bazowych telefonii
komórkowej;

9) dopuszczenie lokalizacji stacji bazowych telefonii komór-
kowej na szyldach oraz na dachach budynków, z uwzglêd-
nieniem ust. 10 pkt 11;

10) wykorzystanie warstwy humusu dla urz¹dzenia zieleni na
obszarze planu lub usuwanie zgodnie z przepisami odrêb-
nymi;

11) zakaz lokalizowania budynków przeznaczonych na sta³y
lub czasowy pobyt dzieci i m³odzie¿y, szpitali, domów
opieki spo³ecznej, w przypadku niespe³nienia wymogów w
zakresie komfortu akustycznego w �rodowisku, zgodnie z
przepisami odrêbnymi.
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4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i
zabytków oraz dóbr kultury wspó³czesnej nie podejmuje siê
ustaleñ.

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

1) zakazuje siê lokalizacji reklam wolno stoj¹cych w pasie
terenu pomiêdzy liniami zabudowy a liniami rozgranicza-
j¹cymi dróg publicznych;

2) dopuszcza siê lokalizacjê reklam na elewacjach budyn-
ków.

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

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

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

3) lokalizowanie zabudowy zgodnie z wyznaczonymi liniami
zabudowy, przed którymi na odleg³o�æ nie wiêksz¹ ni¿ 1,5
m dopuszcza siê sytuowanie: wykuszy, balkonów, galerii,
tarasów, schodów zewnêtrznych;

4) dopuszczenie lokalizowania zabudowy na granicy, jak i
przy granicy dzia³ki;

5) wysoko�æ zabudowy:

a) do 6 kondygnacji, tj. nie wiêcej ni¿ 24,0 m, z wyj¹tkiem
obiektów handlowych,

b) obiektów handlowych nie wiêksz¹ ni¿ 4 kondygnacje, tj.
nie wiêcej ni¿ 17,0 m,

c) szyldów nie wiêksz¹ ni¿ 17,0 m;

6) w miejscach lokalizacji g³ównych wej�æ do budynków
poziom górnej krawêdzi posadzki parteru budynków nie
wy¿ej ni¿ 0,2 m nad poziomem terenu;

7) dachy w dowolnej formie;

8) dopuszczenie lokalizowania gara¿y jedno-, dwu- lub wie-
lopoziomowych jako wbudowanych lub wolno stoj¹cych,
z zastrze¿eniem pkt 9;

9) zakaz lokalizowania gara¿y jednopoziomowych wolno sto-
j¹cych;

10) dopuszczenie kondygnacji podziemnych;

11) dopuszczenie lokalizacji urz¹dzeñ elektroenergetycznych i
gara¿y w ramach jednego obiektu budowlanego.

7. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania
terenów lub obiektów podlegaj¹cych ochronie 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) uwzglêdnienie w zagospodarowaniu terenów przebiegu
istniej¹cej infrastruktury technicznej;

2) zakaz lokalizacji obiektów przeznaczonych na sta³y pobyt
ludzi w obszarze oddzia³ywania elektroenergetycznej linii
napowietrznej WN-110 kV zgodnie z przepisami odrêbny-
mi.

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

1) dopuszcza siê dostêpno�æ dla samochodów z terenów
przyleg³ych dróg publicznych zgodnie z przepisami odrêb-
nymi;

2) przy dopuszczeniu bilansowania miejsc postojowych
wspólnie dla terenu 1UC z 1UC/E oraz 2UC z 2UC/E i 3UC/
E nakazuje siê lokalizacjê miejsc postojowych dla samo-
chodów osobowych, w ³¹cznej ilo�ci nie mniejszej ni¿:

a) 45 miejsc postojowych na ka¿de 1 000 m2 powierzchni
u¿ytkowej obiektów handlowych, w tym 6 miejsc po-
stojowych dla pojazdów osób niepe³nosprawnych,

b) 30 miejsc postojowych na ka¿de 1 000 m2 powierzchni
u¿ytkowej biur i urzêdów, w tym 3 miejsca postojowe
dla pojazdów osób niepe³nosprawnych,

c) 37 miejsc postojowych na ka¿de 100 miejsc w salach
konferencyjnych i widowiskowych, w tym 5 miejsc
postojowych dla pojazdów osób niepe³nosprawnych,

d) 36 miejsc postojowych na ka¿de 100 miejsc w obiek-
tach gastronomicznych, w tym 6 miejsc postojowych
dla pojazdów osób niepe³nosprawnych;

3) przy dopuszczeniu bilansowania miejsc postojowych
wspólnie dla terenu 1UC z 1UC/E oraz 2UC z 2UC/E i 3UC/
E nakazuje siê lokalizacjê miejsc postojowych dla rowe-
rów w ³¹cznej ilo�ci nie mniejszej ni¿:

a) 20 miejsc postojowych na ka¿de 1 000 m2 powierzchni
u¿ytkowej obiektów handlowych,

b) 15 miejsc postojowych na ka¿de 1 000 m² powierzchni
u¿ytkowej biur i urzêdów,

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

d) 15 miejsc postojowych na ka¿de 100 miejsc w obiek-
tach gastronomicznych;

4) na poszczególnych terenach nakazuje siê lokalizacjê miejsc
do prze³adunku towarów, zlokalizowanych poza miejsca-
mi postojowymi;

5) dopuszcza siê roboty budowlane w zakresie sieci infra-
struktury technicznej;

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

7) dopuszcza siê na terenie 1UC/E lokalizacjê stacji transfor-
matorowej WN/SN wy³¹cznie jako wnêtrzowej;

8) dopuszcza siê na terenie 3UC/E przebudowê napowietrzno
� wnêtrzowej stacji transformatorowej WN/SN GPZ ̄ egrze
wy³¹cznie na stacjê wnêtrzow¹;

9) dopuszcza siê przebudowê napowietrznej linii elektroener-
getycznej WN-110 kV wy³¹cznie na liniê kablow¹;
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10) zakazuje siê lokalizacji napowietrznych sieci infrastruktury
technicznej, z wyj¹tkiem terenu 1UC/E, gdzie dopuszcza
siê lokalizacjê elementów niezbêdnych do pod³¹czenia
nowej wnêtrzowej stacji transformatorow¹ WN/SN do
istniej¹cej napowietrznej linii WN110 kV;

11) ustala siê wysoko�æ stacji bazowych telefonii komórkowej
lokalizowanych na budynkach nie wiêksz¹ ni¿ 1/2 wysoko-
�ci tych budynków, jednak nie wiêcej ni¿ 32,0 m od
poziomu terenu;

12) dopuszcza siê lokalizacjê stacji transformatorowych SN/
nn, zgodnie z przepisami odrêbnymi z uwzglêdnieniem pkt
13;

13) dopuszcza siê lokalizacjê stacji transformatorowych wol-
no stoj¹cych przed liniami zabudowy wy³¹cznie jako ma-
³ogabarytowych.

11. W zakresie sposobów i terminów tymczasowego za-
gospodarowania, urz¹dzenia i u¿ytkowania terenów zakazuje
siê tymczasowego zagospodarowania terenów.

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: U, U/UC, dla których obowi¹zuj¹ ustalenia niniejszego
paragrafu, w zakresie przeznaczenia terenów:

1) ustala siê zabudowê us³ugow¹;

2) dopuszcza siê lokalizacjê:

a) na terenie U/UC obiektów handlowych o powierzchni
sprzeda¿y powy¿ej 2 000 m2,

b) sieci infrastruktury technicznej,

c) dróg wewnêtrznych,

d) parkingów, gara¿y wielostanowiskowych,

e) drogowych obiektów in¿ynierskich.

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

1) ustala siê lokalizacjê akcentów architektonicznych;

2) zakazuje siê lokalizacji ogrodzeñ pe³nych i ogrodzeñ z
betonowych elementów prefabrykowanych;

3) dopuszcza siê lokalizacjê ogrodzeñ wy³¹cznie zgodnie z
liniami zabudowy;

4) dopuszcza siê lokalizowanie szyldów wy³¹cznie na budyn-
kach.

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

1) uwzglêdnienie w projektowanym zagospodarowaniu tere-
nów istniej¹cych drzew oraz nowe nasadzenia drzew i
krzewów;

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

3) zagospodarowanie zieleni¹ wysok¹ nie mniej ni¿ 15%
dzia³ki budowlanej, na której lokalizowany jest wolno
stoj¹cy obiekt handlowy o powierzchni sprzeda¿y powy¿ej
300 m2;

4) odprowadzanie �cieków bytowych do sieci kanalizacji
sanitarnej;

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

6) zagospodarowanie odpadów zgodnie z przepisami odrêb-
nymi;

7) zakaz lokalizacji wolno stoj¹cych stacji bazowych telefonii
komórkowej;

8) dopuszczenie lokalizacji stacji bazowych telefonii komór-
kowej na dachach budynków, z uwzglêdnieniem ust. 10
pkt 8;

9) na parkingach nie mniej ni¿ 50% miejsc postojowych w
ramach parkingów w zieleni;

10) zakaz lokalizowania budynków przeznaczonych na sta³y
lub czasowy pobyt dzieci i m³odzie¿y, szpitali, domów
opieki spo³ecznej, w przypadku niespe³nienia wymogów w
zakresie komfortu akustycznego w �rodowisku, zgodnie z
przepisami odrêbnymi.

4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i
zabytków oraz dóbr kultury wspó³czesnej nie podejmuje siê
ustaleñ.

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

1) zakazuje siê lokalizacji reklam wolno stoj¹cych;

2) dopuszcza siê lokalizacjê reklam na elewacjach budyn-
ków.

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

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

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

3) lokalizowanie zabudowy zgodnie z wyznaczonymi liniami
zabudowy, przed którymi na odleg³o�æ nie wiêksz¹ ni¿ 1,5
m dopuszcza siê sytuowanie: wykuszy, balkonów, galerii,
tarasów, schodów zewnêtrznych;

4) wysoko�æ zabudowy:

a) do 6 kondygnacji, tj. nie wiêcej ni¿ 24,0 m,

b) szyldów nie wiêcej ni¿ 17,0 m;

5) zakaz budowy dachów stromych;

6) poziom terenu nie wy¿ej ni¿ poziom terenu 4KD-L.

7. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania
terenów 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, w tym
zakazu zabudowy, nie podejmuje siê ustaleñ.

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

1) dopuszcza siê dostêpno�æ dla samochodów z terenów
przyleg³ych dróg publicznych zgodnie z przepisami odrêb-
nymi;

2) nakazuje siê lokalizacjê miejsc postojowych dla samocho-
dów osobowych, na obszarach poszczególnych terenów w
³¹cznej ilo�ci nie mniejszej ni¿:

a) 45 miejsc postojowych na ka¿de 1 000 m2 powierzchni
u¿ytkowej obiektów handlowych, w tym 6 miejsc po-
stojowych dla pojazdów osób niepe³nosprawnych,

b) 30 miejsc postojowych na ka¿de 1 000 m2 powierzchni
u¿ytkowej biur i urzêdów, w tym 3 miejsca postojowe
dla pojazdów osób niepe³nosprawnych,

c) 37 miejsc postojowych na ka¿de 100 miejsc w salach
konferencyjnych i widowiskowych, w tym 5 miejsc
postojowych dla pojazdów osób niepe³nosprawnych,

d) 36 miejsc postojowych na ka¿de 100 miejsc w obiek-
tach gastronomicznych, w tym 6 miejsc postojowych
dla pojazdów osób niepe³nosprawnych;

3) nakazuje siê lokalizacjê miejsc postojowych dla rowerów
w ³¹cznej ilo�ci nie mniejszej ni¿:

a) 20 miejsc postojowych na ka¿de 1 000 m2 powierzchni
u¿ytkowej obiektów handlowych,

b) 15 miejsc postojowych na ka¿de 1 000 m² powierzchni
u¿ytkowej biur i urzêdów,

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

d) 15 miejsc postojowych na ka¿de 100 miejsc w obiek-
tach gastronomicznych;

4) na obszarach poszczególnych terenów nakazuje siê loka-
lizacjê miejsc do prze³adunku towarów, zlokalizowanych
poza miejscami postojowymi;

5) dopuszcza siê roboty budowlane w zakresie sieci infra-
struktury technicznej;

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

7) zakazuje siê lokalizacji napowietrznych sieci infrastruktury
technicznej;

8) ustala siê wysoko�æ stacji bazowych telefonii komórkowej
lokalizowanych na budynkach nie wiêksz¹ ni¿ 1/2 wysoko-
�ci tych budynków, jednak nie wiêcej ni¿ 32,0 m od
poziomu terenu;

9) dopuszcza siê lokalizacjê stacji transformatorowych SN/
nn, zgodnie z przepisami odrêbnymi, z uwzglêdnieniem
pkt 10;

10) dopuszcza siê lokalizacjê stacji transformatorowych wol-
no stoj¹cych przed liniami zabudowy wy³¹cznie jako ma-
³ogabarytowych.

11. W zakresie sposobów i terminów tymczasowego za-
gospodarowania, urz¹dzenia i u¿ytkowania terenów zakazuje
siê tymczasowego zagospodarowania terenów.

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: 1KD-GP, 2KD-GP, 1KD-L, 2KDL, 3KD-L, 4KD-L, dla któ-
rych obowi¹zuj¹ ustalenia niniejszego paragrafu, w zakresie
przeznaczenia terenów:

1) ustala siê przeznaczenie pod drogê publiczn¹;

2) dopuszcza siê lokalizacjê sieci infrastruktury technicznej.

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

1) zakazuje siê lokalizacji:

a) budynków,

b) tymczasowych obiektów budowlanych,

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

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

e) napowietrznych sieci infrastruktury technicznej, z wy-
j¹tkiem tramwajowej sieci trakcyjnej;

2) dopuszcza siê lokalizacjê:

a) elementów Systemu Informacji Miejskiej,

b) drogowych obiektów in¿ynierskich,

c) wiat przystankowych na przystankach komunikacji zbio-
rowej,

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

e) obiektów ma³ej architektury i pomników.

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

1) uwzglêdnienie w projektowanym zagospodarowaniu tere-
nu istniej¹cych drzew, z zastrze¿eniem, ¿e w przypadku
przebudowy uk³adu drogowego dopuszcza siê wyciêcie
lub przesadzenie drzew koliduj¹cych z t¹ inwestycj¹ i
odtworzenie szpaleru drzew w nowej linii nasadzeñ;

2) na terenie 3KD-L nasadzenie co najmniej jednego rzêdu
drzew, a na pozosta³ych terenach dróg dopuszczenie
nowych nasadzeñ drzew i krzewów z uwzglêdnieniem
przepisów odrêbnych;

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

4) odprowadzanie wód opadowych do sieci kanalizacji desz-
czowej;
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5) zakaz lokalizowania stacji bazowych telefonii komórkowej;

6) wykorzystanie nadmiaru mas ziemnych pozyskanych pod-
czas prac budowlanych na obszarze terenów lub ich
usuwanie zgodnie z przepisami odrêbnymi;

7) zagospodarowanie odpadów zgodnie z przepisami odrêb-
nymi.

4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i
zabytków oraz dóbr kultury wspó³czesnej nie podejmuje siê
ustaleñ.

5. W zakresie wymagañ wynikaj¹cych z potrzeb kszta³to-
wania przestrzeni publicznych ustala siê spójne zagospodaro-
wanie pasa drogowego w zakresie nawierzchni i ma³ej archi-
tektury.

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

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

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

9. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowa-
nia terenów oraz ograniczeñ w ich u¿ytkowaniu ustala siê:

1) dla terenu 1KD-GP zakaz lokalizacji zjazdów;

2) dla terenu 2KD-GP zakaz lokalizacji nowych zjazdów w
odleg³o�ci mniejszej ni¿ 50 m od skrzy¿owañ;

3) dla terenów 1KD-L, 2KDL, 3KD-L i 4KD-L dopuszczenie
lokalizacji zjazdów zgodnie z przepisami odrêbnymi.

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

1) ustala siê szeroko�ci w liniach rozgraniczaj¹cych zgodnie
z rysunkiem planu;

2) ustala siê klasyfikacjê dróg:

a) dla terenów 1KD-GP, 2KD-GP � drogi klasy g³ównej
ruchu przyspieszonego,

b) dla terenów 1KD-L, 2KDL, 3KD-L, 4KD-L � drogi klasy
lokalnej;

3) dla terenu 1KD-GP w pasie drogi ustala siê:

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

b) dopuszczenie dodatkowych pasów ruchu w strefach
wêz³ów, skrzy¿owañ,

c) dopuszczenie lokalizacji dróg pieszo-rowerowych,

d) dopuszczenie przeprowadzenia bezkolizyjnego przej-
�cia pieszo-rowerowego;

4) dla terenu 2KD-GP w pasie drogi ustala siê:

a) przekrój jednojezdniowy, jezdnia z dwoma pasami
ruchu,

b) dopuszczenie przekroju dwujezdniowego oraz zwiêk-
szenia liczby pasów ruchu,

c) wzd³u¿ ulic Ostrowskiej i Klenowskiej dwustronne chod-
niki, z zastrze¿eniem lit. d oraz dopuszczeniem rezy-
gnacji z chodnika po stronie terenu U/UC w przypadku
budowy w jego granicach doj�æ pieszych powi¹zanych
z przej�ciami drogowymi,

d) wzd³u¿ ulic Ostrowskiej i Klenowskiej drogi rowerowe
lub drogi pieszo-rowerowe,

e) dopuszczenie lokalizacji ³¹cznika pomiêdzy terenami U
i U/UC w formie tunelu pod korpusem drogi;

5) dla terenu 1KD-L w pasie drogi ustala siê:

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

b) dopuszczenie dodatkowych pasów ruchu w strefach
skrzy¿owañ,

c) wydzielone dwutorowe torowisko tramwajowe, z do-
puszczeniem prowadzenia w tunelu lub w wykopie,

d) jednostronny chodnik � po wschodniej stronie drogi,
z dopuszczeniem lokalizacji drugiego chodnika pomiê-
dzy jezdniami a torowiskiem tramwajowym,

e) dwukierunkow¹ drogê rowerow¹,

f) wymóg rozdzielenia nawierzchni chodników i dróg
rowerowych od jezdni i torowiska za pomoc¹ pasów
zieleni;

6) dla terenu 2KD-L w pasie drogi ustala siê:

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

b) dopuszczenie dodatkowych pasów ruchu w strefach
skrzy¿owañ,

c) wydzielone dwutorowe torowisko tramwajowe, z do-
puszczeniem prowadzenia po terenie, w tunelu lub w
wykopie, z zastrze¿eniem lit. d,

d) zakazuje siê lokalizowania przystanków w tunelu,

e) dwustronne chodniki o szeroko�ci nie mniejszej ni¿ 2,5
m ka¿dy, zlokalizowane po obu stronach jezdni,

f) w przypadku lokalizacji przystanków tramwajowych w
wykopie ustala siê lokalizacjê bezkolizyjnego przej�cia
pieszego przez jezdnie, ³¹cz¹cego przystanki tramwa-
jowe z chodnikami oraz terenami lokalizacji obiektów
handlu;

7) dla terenu 3KD-L w pasie drogi ustala siê:

a) przekrój jednojezdniowy, z dwoma pasami ruchu,

b) dopuszczenie przekroju dwujezdniowego oraz zwiêk-
szenia liczby pasów ruchu,

c) jednostronny chodnik po stronie terenów 2UC i 3UC/
E, z dopuszczeniem dwustronnego chodnika,

d) drogi rowerowe na odcinku ³¹cz¹cym ul. Szwedzk¹ z
ul. Franowo;
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8) dla terenu 4KD-L w pasie drogi ustala siê:

a) przekrój jednojezdniowy, z dwoma pasami ruchu,

b) jednostronny chodnik po stronie terenu 1UC, z dopusz-
czeniem dwustronnego chodnika,

c) drogi rowerowe na odcinku ³¹cz¹cym ul. Ostrowsk¹ z
drog¹ wewnêtrzn¹ zlokalizowan¹ na terenie 1UC,

d) dopuszczenie lokalizacji k³adki dla ruchu pieszego ³¹cz¹-
cej tereny 1UC z U/UC;

9) zakazuje siê lokalizacji miejsc postojowych oraz roz³adun-
ku;

10) ustala siê wymóg przystosowania dróg do prowadzenia
komunikacji autobusowej, a w strefach przystanków wy-
móg lokalizacji zatok autobusowych;

11) ustala siê powi¹zania z zewnêtrznym uk³adem drogowym
zgodnie z przepisami odrêbnymi;

12) ustala siê parametry uk³adu drogowego zgodnie z klasy-
fikacj¹ i przepisami odrêbnymi, w zakresie nie definiowa-
nym ustaleniami planu;

13) dopuszcza siê lokalizacjê dodatkowych, innych ni¿ ustalo-
ne planem, elementów uk³adu komunikacyjnego, zgod-
nych z przepisami odrêbnymi;

14) zakazuje siê lokalizacji wolno stoj¹cych stacji transforma-
torowych SN/nn;

15) dopuszcza siê roboty budowlane w zakresie sieci infra-
struktury technicznej, w tym w szczególno�ci sieci: wodo-
ci¹gowej, kanalizacyjnej, gazowej, ciep³owniczej, elektro-
energetycznej, telekomunikacyjnej;

16) ustala siê powi¹zanie sieci infrastruktury technicznej z
uk³adem zewnêtrznym oraz zapewnienie dostêpu do sieci
zgodnie z przepisami odrêbnymi.

11. W zakresie sposobów i terminów tymczasowego za-
gospodarowania, urz¹dzenia i u¿ytkowania terenów zakazuje
siê tymczasowego zagospodarowania terenów.

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. Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Mia-
sta Poznania.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Poznania
(-) Grzegorz Ganowicz
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Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z
2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, 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 i Nr 201, poz.
1237) Rada Miasta Poznania rozstrzyga, co nastêpuje:

§1. Uwagi zg³oszone przez: Macieja Bidziñskiego i Euge-
niusza Olejniczaka w dniu 6.11.2008 r.

Tre�æ uwag:

1) tereny oznaczone symbolami 1U i 2U przekszta³ciæ w
tereny us³ugowo -handlowe z obiektami handlowymi o
powierzchni sprzeda¿y powy¿ej 2 000 m2, dostosowuj¹c je
do pozosta³ych terenów w planie;

rozstrzygniêcie: uwaga czê�ciowo nieuwzglêdniona

uzasadnienie: spe³nienie warunku zgodno�ci planu miej-
scowego ze Studium Uwarunkowañ i Kierunków Zago-
spodarowania Przestrzennego Miasta Poznania nie po-
zwala na zmianê przeznaczenia terenu 2U w zakresie
dopuszczenia lokalizacji obiektów handlowych o powierzch-
ni sprzeda¿y powy¿ej 2 000 m2;

2) rozwa¿yæ mo¿liwo�æ wybudowania na terenie 1U lub 2U
wysokiego budynku lub jego czê�ci w charakterze �domi-
nanta� o wys. 50 m, co stworzy³oby swoist¹ �bramê
wjazdow¹� do miasta od strony wschodniej;

rozstrzygniêcie: nieuwzglêdniona

uzasadnienie: zgodnie ze Studium uwarunkowañ i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego element typu �Bra-
ma� przewidywany jest w rejonie wêz³a autostrady. Wy-
soko�æ istniej¹cej zabudowy w pasie ul. B. Krzywoustego
oraz ustalenia dotycz¹ce parametrów zabudowy z obowi¹-
zuj¹cego mpzp. Poznañskiego Centrum Logistycznego
Franowo - ¯egrze wskazuj¹, ¿e zapisana w projekcie
wysoko�æ zabudowy (6 kondygnacji, nie wiêcej ni¿ 24 m)
ju¿ stanowi dominantê w pa�mie ul. B. Krzywoustego na
tle otaczaj¹cej zabudowy. Lokalizacja w tym miejscu do-
minanty o wysoko�ci 50 m, jako pojedynczego elementu,
nie ma uzasadnienia kompozycyjnego.

§2. Uwaga zg³oszona przez: Inter Ikea Centre Polska S.A.

Tre�æ uwagi:

dotyczy §3 ust. 3 pkt 3 - wnosimy o zmniejszenie obowi¹-
zuj¹cego % zagospodarowania zieleni¹ wysok¹ (jest 15%),
ze wzglêdu na zaawansowany etap prac projektowych
dotycz¹cych niniejszego terenu;

rozstrzygniêcie: nieuwzglêdniona;

Za³¹cznik nr 2
do Uchwa³y Nr LIV/721/V/2009

Rady Miasta Poznania
z dnia 12 maja 2009 r.

ROZSTRZYGNIÊCIE RADY MIASTA POZNANIA O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO PROJEKTU
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO �PARK HANDLOWY FRANOWO� W POZNANIU

uzasadnienie: zapisany w projekcie planu 15% udzia³
zieleni wysokiej wynika z zachowania zgodno�ci ze Stu-
dium Uwarunkowañ i Kierunków Zagospodarowania Prze-
strzennego Miasta Poznania; zmniejszenie tego parametru
by³oby mo¿liwe tylko w przypadku rezygnacji z przezna-
czenia pod lokalizacjê obiektów handlowych o powierzch-
ni sprzeda¿y powy¿ej 2 000 m2.

§3. Uwagi zg³oszone przez: IKEA Property Poland sp. z
o.o.

Tre�æ uwag:

1) dotyczy §3 ust. 3 pkt 3 - wnosimy o zmniejszenie obowi¹-
zuj¹cego % zagospodarowania zieleni¹ wysok¹ (jest 15%),
ze wzglêdu na zaawansowany etap prac projektowych
dotycz¹cych niniejszego terenu;

rozstrzygniêcie: nieuwzglêdniona;

uzasadnienie: zapisany w projekcie planu 15% udzia³
zieleni wysokiej wynika z zachowania zgodno�ci ze Stu-
dium Uwarunkowañ i Kierunków Zagospodarowania Prze-
strzennego Miasta Poznania; zmniejszenie tego parametru
by³oby mo¿liwe tylko w przypadku rezygnacji z przezna-
czenia pod lokalizacje obiektów handlowych o powierzch-
ni sprzeda¿y powy¿ej 2000 m2;;

2) wnosimy o naniesienie dodatkowej nieprzekraczalnej linii
zabudowy dla obiektów o wys. do 7,5 m w strefie dostaw
sklepu IKEA teren 2UC/E;

rozstrzygniêcie: nieuwzglêdniona;

uzasadnienie: nie ma potrzeby wprowadzenia na rysunku
dodatkowych linii zabudowy dla lokalizacji wiat, poniewa¿
wyznaczone na rysunku planu nieprzekraczalne linie zabu-
dowy nie ograniczaj¹ lokalizacji obiektów typu wiata.

§4. Uwaga zg³oszona przez: Macieja Bidziñskiego w dniu
12.11.2008 r.;

Tre�æ uwagi:

podniesienie dopuszczalnej wysoko�ci zabudowy dla tere-
nów 1U i 2U do minimum 10 kondygnacji;

rozstrzygniêcie: nieuwzglêdniona;

uzasadnienie: jak w §1 pkt 2.

§5. Uwagi zg³oszone przez: Stowarzyszenie na rzecz Eko-
logicznej Komunikacji �SEKCJA ROWERZYSTÓW MIEJSKICH;

Tre�æ uwag:

1) skre�lenie w §6 ust. 10 pkt 3 obecnego brzmienia lit. c) i
d) i ustalenie lokalizacji na terenie 1KD-GP (ul. Krzywo-
ustego) obustronnych dróg pieszo-rowerowych;

rozstrzygniêcie: czê�ciowo nieuwzglêdniona;
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uzasadnienie: z uwagi na intensywny ruch w ul. B. Krzy-
woustego (klasa drogi GP) i planowan¹ równolegle do niej
lokalizacjê nowego po³¹czenia drogowego o charakterze
lokalnym z wiaduktem na przed³u¿eniu ul. Klenowskiej, do
zapisu planu wprowadzono ustalenie w formie dopuszcze-
nia lokalizacji �cie¿ek pieszo-rowerowych; taki zapis umo¿-
liwi tymczasowe wykorzystanie ul. B. Krzywoustego do
prowadzenia ruchu rowerowego, z docelowym rozwi¹za-
niem w ci¹gu ulic Ostrowskiej i Klenowskiej;

2) ustalenie w §6 ust. 10 pkt 4, 5, 7 i 8 lokalizacji obustron-
nych dróg rowerowych na terenach 2KD GP, 1KD-L, 3KD-
L i 4KD-L;

rozstrzygniêcie: czê�ciowo nieuwzglêdniona;

uzasadnienie: uwaga nieuwzglêdniona dla terenu 1KD-L
ze wzglêdu na projektowan¹ lokalizacjê trasy tramwajo-

wej; realizacja drogi rowerowej w przypadku ograniczone-
go dostêpu do ewentualnych celów ruchu, z uwagi na
kolizjê z tramwajem prowadzonym czê�ciowo w wykopie,
jest bezcelowa;

3) ustalenie lokalizacji drogi rowerowej ³¹cz¹cej ulicê 4KD-L
z ulic¹ 3KD-L jako drogi publicznej, a tym samym wydzie-
lenie jej z terenu 1UC oraz zdefiniowanie jej przebiegu;

rozstrzygniêcie: nieuwzglêdniona;

uzasadnienie: nie ma konieczno�ci wydzielania publicznej
drogi rowerowej przez teren 1UC z uwagi na mo¿liwo�æ
wykorzystania dla ruchu rowerowego w relacji Rataje-
Szczepankowo ci¹gu ulic Franowo i 3KD-L.

Za³¹cznik nr 3
do Uchwa³y Nr LIV/721/V/2009

Rady Miasta Poznania
z dnia 12 maja 2009 r.

ROZSTRZYGNIÊCIE RADY MIASTA POZNANIA O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGO-
SPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO �PARK HANDLOWY FRANOWO�, INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY

TECHNICZNEJ, KTÓRE NALE¯¥ DO ZADAÑ W£ASNYCH GMINY, ORAZ ZASADNO�CI 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, 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:

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

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

3. Podstaw¹ przyjêcia do realizacji zadañ okre�lonych w
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,
które nale¿¹ do zadañ w³asnych gminy, bêd¹ zapisy

Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Miasta Pozna-
nia.

4. Okre�lenie terminów przyst¹pienia i zakoñczenia realizacji
tych zadañ ustalone bêdzie wed³ug kryteriów i zasad
przyjêtych przy konstruowaniu Wieloletniego Programu
Inwestycyjnego Miasta Poznania.

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

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

Finansowanie inwestycji bêdzie odbywaæ siê poprzez:

1) wydatki z bud¿etu gminy;

2) wspó³finansowanie �rodkami zewnêtrznymi, poprzez bu-
d¿et gminy � w ramach m.in.:

a) dotacji unijnych,

b) dotacji samorz¹du województwa,

c) dotacji i po¿yczek z funduszy celowych,

d) kredytów i po¿yczek bankowych,

e) innych �rodków zewnêtrznych;

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