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UCHWA£A Nr LIV/725/V/2009 RADY MIASTA POZNANIA

z dnia 12 maja 2009 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
       przestrzennego �WSCHODNI KLIN ZIELENI B� 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 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz.
717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116,
poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z
2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48,
poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180,
poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 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 i Nr 141, poz. 1492, z 2005
r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz.
319 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880 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 prze-
strzennego �WSCHODNI KLIN ZIELENI B� w Poznaniu, po
stwierdzeniu jego zgodno�ci z ustaleniami Studium uwarun-
kowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
Poznania (Uchwa³a Nr XXXI/299/V/2008 Rady Miasta Pozna-
nia 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
�WSCHODNI KLIN ZIELENI B� 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 uchwale jest mowa o:

1) dachach stromych � nale¿y przez to rozumieæ dachy o
k¹cie nachylenia po³aci od 25o do 45o;

2) dzia³ce budowlanej � nale¿y przez to rozumieæ dzia³kê
budowlan¹ w rozumieniu ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

3) klinie zieleni � nale¿y przez to rozumieæ fragment systemu
zieleni miasta Poznania, ukszta³towany wzd³u¿ doliny rzeki
Micha³ówka, obejmuj¹cy: lasy, doliny rzek i strumieni,
tereny rolnicze, pe³ni¹cy w strukturze przestrzennej miasta
funkcje ekologiczne, klimatyczne i rekreacyjne;

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

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

6) ogrodzeniu a¿urowym - nale¿y przez to rozumieæ ogrodze-
nie, w którym czê�æ a¿urowa stanowi minimalnie 60%
powierzchni ca³kowitej ogrodzenia;

7) powierzchni zabudowy � nale¿y przez to rozumieæ po-
wierzchniê wszystkich budynków zlokalizowanych na dzia³-
ce budowlanej, mierzon¹ po obrysie �cian zewnêtrznych,
bez schodów, ramp, tarasów;

8) 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;

9) stacji bazowej telefonii komórkowej � nale¿y przez to
rozumieæ obiekt radiokomunikacyjny, sk³adaj¹cy siê z
urz¹dzeñ elektro-przesy³owych, konstrukcji wsporczej i
zestawów anten;

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 rodzaju przeznaczenia, oznaczon¹ symbolem litero-
wym lub cyfrowo-literowym;

13) zieleni naturalnej � nale¿y przez to rozumieæ zieleñ nie-
urz¹dzon¹, tj. niekultywowane drzewa, byliny, ro�liny
okrywowe, trawy i zio³a.

§3. Na obszarze planu ustala siê nastêpuj¹ce przeznacze-
nie terenów:

1) tereny lasów w klinie zieleni, oznaczone na rysunku planu
symbolami: 1Kz-ZL, 2Kz-ZL, 3Kz-ZL, 4Kz-ZL, 5Kz-ZL, 6Kz-
ZL, 7Kz-ZL, 8Kz-ZL;
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2) tereny rolnicze w klinie zieleni, z dopuszczeniem zalesieñ,
oznaczone na rysunku planu symbolami: 1Kz-RL, 2Kz-RL,
3Kz-RL, 4Kz-RL;

3) tereny rolnicze z wodami powierzchniowymi �ródl¹dowy-
mi � rzeka Micha³ówka, w klinie zieleni, oznaczone na
rysunku planu symbolami: 1Kz-R/WS, 2Kz-R/WS;

4) tereny zabudowy zagrodowej w klinie zieleni, oznaczone
na rysunku planu symbolami: 1Kz-RM, 2Kz-RM, 3Kz-RM;

5) tereny komunikacji:

a) tereny dróg publicznych, oznaczone na rysunku planu
symbolami: 1KD-Z, 2KD-Z, 3KD-Z,

b) tereny dróg wewnêtrznych, oznaczone na rysunku
planu symbolami: 1KDW, 2KDW, 3KDW, 4KDW, 5KDW;

6) teren infrastruktury technicznej kanalizacyjnej, oznaczony
na rysunku planu symbolem K;

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

1) ustala siê ochronê walorów krajobrazowych lasów, polan
�ródle�nych, ³¹k, zieleni naturalnej i wód;

2) zakazuje siê lokalizacji:

a) ogrodzeñ betonowych,

b) reklam,

c) nadziemnych sieci infrastruktury technicznej.

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

1) ustala siê:

a) ochronê i utrzymanie krajobrazu zieleni naturalnej,
z³o¿onego ze zbiorowisk ro�linnych, zró¿nicowanych
pod wzglêdem budowy i ekologicznej funkcji,

b) zachowanie cennego drzewa, wskazanego na rysunku
planu,

c) zachowanie istniej¹cych cieków i rowów � urz¹dzeñ
melioracji jako otwartych, z dopuszczeniem realizacji
przepustów w miejscach skrzy¿owania z drogami,

d) zachowanie ci¹g³o�ci funkcjonowania istniej¹cego sys-
temu melioracyjnego,

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

f) dostêp do cieków i rowów na potrzeby wykonywania
robót konserwacyjnych i hydrotechnicznych, w tym
zachowanie po obu stronach cieków i rowów pasa
o szeroko�ci minimum 4 m, na którym dopuszcza siê
wy³¹cznie nasadzenia drzew o minimalnym odstêpie 8
m oraz lokalizacjê ci¹gów pieszych,

g) rekultywacjê terenu, zgodnie z przepisami odrêbnymi,
w przypadku stwierdzenia zanieczyszczenia gleby lub
ziemi,

h) odprowadzenie �cieków bytowych do sieci kanalizacji
sanitarnej, z zastrze¿eniem §12 pkt 2 lit. b,
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i) zagospodarowanie wód opadowych w granicach tere-
nów, z zastrze¿eniem lit. j,

j) odprowadzanie wód opadowych z dróg publicznych
do kanalizacji deszczowej lub rowów, z wyj¹tkiem
terenu 3KD-Z, z którego odprowadzanie wód opado-
wych - wy³¹cznie do rowu,

k) stosowanie nawierzchni przepuszczalnych na terenach
dróg wewnêtrznych,

l) gromadzenie i usuwanie odpadów zgodnie z planem
gospodarki odpadami dla miasta Poznania i przepisa-
mi odrêbnymi,

m) zagospodarowanie mas ziemnych powsta³ych podczas
prac budowlanych w granicach terenu, z dopuszcze-
niem usuwania ich nadmiaru, zgodnie z przepisami
odrêbnymi,

n) zapewnienie komfortu akustycznego zgodnie z przepi-
sami odrêbnymi;

2) zakazuje siê:

a) lokalizacji przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³y-
waæ na �rodowisko, w rozumieniu przepisów odrêb-
nych, z wyj¹tkiem dopuszczonych pozosta³ymi ustale-
niami planu,

b) emisji zanieczyszczeñ ponad poziom okre�lony przepi-
sami odrêbnymi,

c) stosowania pieców i trzonów kuchennych na paliwo
sta³e, z wyj¹tkiem paliw odnawialnych z biomasy;

3) dopuszcza siê:

a) lokalizacjê budowli wodnych i urz¹dzeñ melioracji
wodnych,

b) lokalizacjê kondygnacji podziemnych, pod warunkiem,
¿e ich budowa nie doprowadzi do zanieczyszczenia
�rodowiska gruntowo � wodnego oraz destabilizacji
stosunków wodnych, powoduj¹c ich niekorzystne od-
dzia³ywanie na stateczno�æ gruntów,

c) stosowanie indywidualnych systemów grzewczych,
zgodnie z przepisami odrêbnymi.

§6. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i
zabytków oraz dóbr kultury wspó³czesnej:

1) wskazuje siê na terenach 5KZ-ZL, zgodnie z rysunkiem
planu, stanowiska archeologiczne, wpisane do rejestru
zabytków decyzj¹ nr A 192 oraz nr A 193;

2) w strefach stanowisk archeologicznych ustala siê prowa-
dzenie rozpoznania archeologicznego równolegle z praca-
mi ziemnymi.

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

1) ustala siê zapewnienie ci¹g³o�ci powi¹zañ:

a) �cie¿ek rowerowych, zgodnie z rysunkiem planu i
przepisami odrêbnymi,

b) �cie¿ek pieszych;



— 11912 —
Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 127 Poz. 2099

2) na terenach dróg publicznych i wewnêtrznych, przy pola-
nach, duktach le�nych, �cie¿kach pieszych i rowerowych
dopuszcza siê lokalizacjê:

a) obiektów ma³ej architektury,

b) tablic informacyjnych.

§8. W planie nie okre�la siê:

1) terenów wymagaj¹cych wszczêcia procedury scalania i
podzia³u nieruchomo�ci w rozumieniu przepisów odrêb-
nych;

2) szczegó³owych zasad i warunków scalania i podzia³u nie-
ruchomo�ci objêtych planem.

§9. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania tere-
nów lub obiektów podlegaj¹cych ochronie, ustalonych na
podstawie odrêbnych przepisów:

1) okre�la siê, zgodnie z rysunkiem planu, zasiêg czwartorzê-
dowego zbiornika wód podziemnych � Dolina Kopalna
Wielkopolska, wskazanego jako obszar szczególnej ochro-
ny, w którym ustala siê zasady zagospodarowania zgodnie
z §5;

2) na terenach 1Kz-RL, 2Kz-RL, 3Kz-RL, 4Kz-RL, w przypadku
u¿ytkowania rolniczego oraz na terenach 1Kz-R/WS, 2Kz-
R/WS, 1Kz-RM, 2Kz-RM, 3Kz-RM - w zakresie ograniczenia
odp³ywu azotu ze �róde³ rolniczych, obowi¹zuj¹ przepisy
odrêbne.

§10. W zakresie szczególnych warunków zagospodaro-
wania terenów oraz ograniczenia w ich u¿ytkowaniu:

1) zakazuje siê lokalizacji budynków na terenach oznaczo-
nych na rysunku planu symbolami:

a) Kz-ZL, 2Kz-ZL, 3Kz-ZL, 4Kz-ZL, 5Kz-ZL, 6Kz-ZL, 7Kz-ZL,
8Kz-ZL, 1Kz-RL, 2Kz-RL, 3Kz-RL, 4Kz-RL, z zastrze¿e-
niem §14 pkt 3,

b) 1Kz-R/WS, 2Kz-R/WS, 1KD-Z, 2KD-Z, 3KD-Z, 1KDW,
2KDW, 3KDW, 4KDW, 5KDW;

2) ustala siê uwzglêdnienie przebiegu:

a) tras podziemnych sieci infrastruktury technicznej,

b) radiolinii zgodnie z rysunkiem planu,

c) urz¹dzeñ melioracji wodnych przy nasadzeniach drzew
i krzewów;

3) w przypadku realizacji zalesieñ, w zakresie odleg³o�ci
�ciany lasu od zabudowy, obowi¹zuj¹ przepisy odrêbne.

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

1) szeroko�æ w liniach rozgraniczaj¹cych zgodnie z rysun-
kiem planu;

2) dla terenu 3KD-Z poszerzenie istniej¹cej ulicy Darzyñskiej,

3) dla terenów 1KD-Z, 2KD-Z i 3 KD-Z klasê drogi zbiorcz¹,

4) zagospodarowanie terenów 1KD-Z i 2KD-Z:

a) przekrój jednojezdniowy z dwoma pasami ruchu,

b) wydzielon¹ dwukierunkow¹ drogê rowerow¹, z do-
puszczeniem zamiany na dwie drogi rowerowe usytu-
owane po obu stronach jezdni,

c) co najmniej jednostronny chodnik,

d) dopuszczenie lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ infra-
struktury drogowej, w tym zwi¹zanych z prowadze-
niem autobusowej komunikacji zbiorowej, miejsc po-
stojowych oraz zapewnieniem dostêpu do terenów
przyleg³ych poprzez zjazdy, zgodnie z przepisami od-
rêbnymi;

5) zagospodarowanie terenu 3KD-Z zgodnie z przepisami
odrêbnymi, z uwzglêdnieniem ci¹g³o�ci powi¹zañ z tere-
nem 2KD-Z i zapisanymi dla niego elementami przekroju;

6) parametry dróg publicznych zgodnie z klasyfikacj¹ i prze-
pisami odrêbnymi;

7) zagospodarowanie terenów: 1KDW, 2KDW, 3KDW, 4KDW,
5KDW poprzez dopuszczenie wydzielenia nawierzchni o
szeroko�ci co najmniej 4,5 m przystosowanej do ruchu
pojazdów samochodowych, pieszych i rowerzystów, ze
szczególnym uwzglêdnieniem tras rowerowych okre�lo-
nych na rysunku planu;

8) powi¹zanie terenów komunikacji z zewnêtrznym uk³adem
dróg publicznych, w oparciu o przepisy odrêbne;

9) dopuszczenie lokalizacji ogrodzeñ zwi¹zanych z funkcjo-
nowaniem uk³adu drogowego na terenach dróg publicz-
nych, zgodnie z przepisami odrêbnymi.

§12. W zakresie budowy, rozbudowy i przebudowy sieci
infrastruktury technicznej:

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

2) dopuszcza siê:

a) roboty budowlane w zakresie sieci infrastruktury tech-
nicznej, w tym w szczególno�ci: sieci wodoci¹gowej,
kanalizacyjnej, gazowej, elektroenergetycznej, teleko-
munikacyjnej,

b) odprowadzenia �cieków bytowych do szczelnych zbior-
ników bezodp³ywowych na terenach 1Kz-RM, 2Kz-RM,
3Kz-RM, do czasu budowy sieci kanalizacji sanitarnej,

c) lokalizacjê zbiorników retencyjnych z urz¹dzeniami
podczyszczaj¹cymi na terenach: 1Kz-RL, 2Kz-RL, 3Kz-
RL, 4Kz-RL,

d) lokalizacjê stacji bazowych telefonii komórkowej na
zasadach okre�lonych w ustaleniach szczegó³owych
dla poszczególnych terenów.

§13. W planie nie wyznacza siê terenów, dla których
okre�la siê sposoby i terminy tymczasowego zagospodaro-
wania, urz¹dzenia i u¿ytkowania.

§14. W zakresie szczegó³owych parametrów i wska�ni-
ków zagospodarowania, dla terenów oznaczonych na rysunku
planu symbolami: 1Kz-ZL, 2Kz-ZL, 3Kz-ZL, 4Kz-ZL, 5Kz-ZL,
6Kz-ZL, 7Kz-ZL, 8Kz-ZL:
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1) ustala siê zachowanie dotychczasowego sposobu zago-
spodarowania, z zastrze¿eniem pkt 2-3;

2) zakazuje siê zmiany sposobu zagospodarowania i u¿ytko-
wania obszaru cennego przyrodniczo, z dopuszczeniem
lokalizacji obiektów s³u¿¹cych ochronie przyrody;

3) ustala siê prowadzenie gospodarki le�nej zgodnie z pla-
nem urz¹dzenia lasów;

4) zakazuje siê grodzenia terenów, z wyj¹tkiem przypadków
wynikaj¹cych z prowadzenia gospodarki le�nej;

5) dopuszcza siê lokalizacjê budowli i urz¹dzeñ, takich jak:

a) drogi techniczne dla s³u¿b le�nych,

b) dukty le�ne, w tym przeznaczone dla rekreacyjnej jazdy
konnej,

c) �cie¿ki rowerowe i szlaki piesze,

d) mostki i estakady zwi¹zane z obiektami, o których
mowa w lit. a-c,

e) urz¹dzenia wodne w rozumieniu przepisów odrêb-
nych,

f) sieci infrastruktury technicznej;

6) dopuszcza siê lokalizacjê urz¹dzeñ turystycznych, zgodnie
z przepisami odrêbnymi;

7) zakazuje siê lokalizacji stacji bazowych telefonii komórko-
wej;

8) ustala siê dostêp poprzez drogi wewnêtrzne dla ruchu
pieszego, rowerowego i samochodowego zgodnie z prze-
pisami odrêbnymi.

§15. W zakresie szczegó³owych parametrów i wska�ni-
ków zagospodarowania, dla terenów oznaczonych na rysunku
planu symbolami 1Kz-RL, 2Kz-RL, 3Kz-RL, 4Kz-RL, 1Kz-R/WS,
2Kz-R/WS:

1) ustala siê zachowanie dotychczasowego sposobu zago-
spodarowania, z zastrze¿eniem pkt 2-3;

2) zakazuje siê zmiany sposobu zagospodarowania i u¿ytko-
wania obszaru cennego przyrodniczo, z dopuszczeniem
lokalizacji obiektów s³u¿¹cych ochronie przyrody;

3) na terenach 1Kz-RL, 2Kz-RL, 3Kz-RL, 4Kz-RL dopuszcza siê
zalesienie gruntów na podstawie planu zalesienia, zgod-
nie z przepisami odrêbnymi, z zastrze¿eniem §10 pkt 2;

4) zakazuje siê grodzenia terenów, z wyj¹tkiem:

a) przypadków wynikaj¹cych z prowadzenia gospodarki
le�nej,

b) przypadków wynikaj¹cych z prowadzenia gospodarki
rolnej,

c) ogrodzeñ dla zabezpieczenia urz¹dzeñ, o których mowa
w pkt 5;

5) na terenach 1Kz-RL, 2Kz-RL i 4Kz-RL dopuszcza siê loka-
lizacjê urz¹dzeñ sportowych oraz zwi¹zanych z rekre-
acyjn¹ jazd¹ konn¹;
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6) w przypadku lokalizowania ogrodzeñ wynikaj¹cych z pkt
4 ustala siê ogrodzenia wy³¹cznie a¿urowe bez podmu-
rówki;

7) na terenach 1Kz-R/WS i 2Kz-R/WS zakazuje siê lokalizacji
stacji bazowych telefonii komórkowej;

8) na terenach 1Kz-RL, 2Kz-RL, 3Kz-RL i 4Kz-RL dopuszcza siê
lokalizacjê stacji bazowych telefonii komórkowej o wyso-
ko�ci do 30 m;

9) ustala siê dostêp poprzez drogi wewnêtrzne dla ruchu
pieszego, rowerowego i samochodowego, zgodnie z prze-
pisami odrêbnymi.

§16. W zakresie szczegó³owych parametrów i wska�ni-
ków kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania, na
terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami 1Kz-RM,
2Kz-RM, 3Kz-RM:

1) ustala siê lokalizacjê zabudowy zagrodowej zgodnie z
liniami zabudowy, przy zachowaniu dotychczasowej po-
wierzchni zabudowy;

2) dopuszcza siê lokalizacjê:

a) jednego budynku mieszkalnego o maksymalnej po-
wierzchni zabudowy 350 m2,

b) obiektów s³u¿¹cych do prowadzenia gospodarstwa
rolnego lub us³ug agroturystycznych, w szczególno�ci
zwi¹zanych z rekreacyjn¹ jazd¹ konn¹,

c) jako funkcji uzupe³niaj¹cej, obiektów do prowadzenia
us³ug gastronomicznych,

d) gara¿u wolno stoj¹cego lub dobudowanego do budyn-
ku mieszkalnego;

3) dopuszcza siê lokalizacjê:

a) doj�æ, dojazdów,

b) szyldów i tablic informacyjnych,

c) ogrodzeñ a¿urowych o wysoko�ci do 1,5 m;

4) ustala siê minimalny udzia³ powierzchni biologicznie czyn-
nej w wielko�ci 25% powierzchni dzia³ki budowlanej;

5) ustala siê maksymaln¹ wysoko�æ:

a) budynków mieszkalnych i us³ugowych - 7,50 m do
gzymsu dachowego i 11,0 m do kalenicy,

b) budynków gospodarczych - 11 m;

c) gara¿y - 3,5 m w przypadku dachu p³askiego i 5,0 m
w przypadku dachu stromego;

6) ustala siê geometriê dachów:

a) stromych na budynkach mieszkalnych,

b) dowolnego typu na budynkach gospodarczych i gara-
¿ach;

7) ustala siê minimaln¹ szeroko�æ frontu dzia³ki budowlanej
� 25,0 m;

8) ustala siê obs³ugê komunikacyjn¹ terenu:
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a) 1Kz-RM z drogi publicznej 3-KDZ, poprzez drogê we-
wnêtrzn¹ oznaczon¹ symbolem 4KD-W,

b) 2Kz-RM i 3Kz-RM z drogi publicznej zlokalizowanej
poza granic¹ planu � ul. Szczepankowo;

9) ustala siê lokalizacjê w granicach dzia³ki budowlanej 2 sta-
nowisk postojowych na 1 dom mieszkalny w zabudowie
zagrodowej, a w przypadku lokalizacji us³ug agroturystyki,
zapewnienie pe³nych potrzeb parkingowych w granicach
dzia³ki budowlanej;

10) zakazuje siê lokalizacji stacji bazowych telefonii komórko-
wej.

§17. W zakresie szczegó³owych parametrów i wska�ni-
ków zagospodarowania, na terenie oznaczonym na rysunku
planu symbolem K:

1) ustala siê lokalizacjê zbiornika retencyjnego wraz z urz¹-
dzeniami podczyszczaj¹cymi dla gromadzenia wód opa-
dowych;

2) ustala siê obs³ugê komunikacyjn¹ terenu z drogi publicz-
nej poza obszarem planu, poprzez drogê wewnêtrzn¹ 5KD-
W;

3) zakazuje siê lokalizacji obiektów budowlanych nie zwi¹za-
nych z urz¹dzeniami kanalizacyjnymi;

4) dopuszcza siê zagospodarowanie zieleni¹.

§18. Okre�la siê stawkê s³u¿¹c¹ naliczeniu op³aty z tytu³u
wzrostu warto�ci nieruchomo�ci w wysoko�ci 30%.

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

§20. 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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Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Nr LIV/725/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 �WSCHODNI KLIN ZIELENI B� W POZNANIU

Poz. 2099

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, Nr 201, poz.
1237 i Nr 220, poz. 1413) Rada Miasta Poznania rozstrzyga, co
nastêpuje:

§1. Zg³aszaj¹cy uwagi: Kazimierz Kaczkowski, ul. Bobrow-
nicka 47, 61-306 Poznañ uwaga dotyczy:

Wy³¹czenia z projektu planu dzia³ki 11/2, arkusz 3, obrêb
Sp³awie albo wprowadzenia zapisu umo¿liwiaj¹cego wznie-
sienie zabudowy zagrodowej (siedliskowej) na ww. dzia³ce
(1Kz-RM).

rozstrzygniêcie: uwaga nieuwzglêdniona

uzasadnienie:

Z prawnego punktu widzenia w ramach rozpatrzenia uwag
czyli na etapie po wy³o¿eniu planu do publicznego wgl¹du,
nie ma mo¿liwo�ci wy³¹czenia z projektu planu �Wschodni
klin zieleni B� dzia³ki 11/2. Rada Miasta Poznania przyst¹pi³a
do sporz¹dzania ww. planu w granicach zgodnych z uchwa³¹
RMP Nr VI/42/V/2007 z 30 stycznia 2007 roku.

Zgodnie z art. 20 ustawy o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 80, poz.
717 z pó�n. zm), rada gminy uchwala plan miejscowy po
stwierdzeniu jego zgodno�ci z ustaleniami studium uwarun-
kowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.
W Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Poznania (uchwa³a Nr XXXI/299/V/
2008 Rady Miasta Poznania z dnia 18 stycznia 2008 r.) dzia³ka
11/2, arkusz 3, obrêb Sp³awie (obecnie niezabudowana) po-
³o¿ona jest na terenach wy³¹czonych z zabudowy wspó³two-
rz¹cych klinowo�pier�cieniowy system zieleni: ZKO - tereny
otwarte: lasy, doliny rzek i strumieni, jeziora, tereny rolnicze
i ZKO1 � tereny otwarte cenne przyrodniczo.

W zwi¹zku z tym, lokalizacja zabudowy na dzia³ce 11/2 jako
niezgodna ze studium nie mo¿e byæ wprowadzona do ustaleñ
projektu planu.

§2. Zg³aszaj¹cy uwagi: Justyna Smarzak, ul. Micha³owo
156, 61-304 Poznañ;

uwaga dotyczy:

Wprowadzenia do projektu mpzp ustaleñ zawartych w
decyzji pozwolenia na budowê nr 2475/2008, dla dzia³ki 4/
5, ark. 3, obrêb Sp³awie.

rozstrzygniêcie: uwaga nieuwzglêdniona

uzasadnienie:

Wnioskowane zagospodarowanie terenu jest mo¿liwe w
oparciu o prawomocn¹ decyzjê Prezydenta miasta Pozna-
nia nr 2475/2008 z 16 pa�dziernika 2008 roku.

§3. Zg³aszaj¹cy uwagi: Justyna Smarzak, ul. Micha³owo
156, 61-304 Poznañ;

1. uwaga dotyczy granicy klina zieleni. Klin zieleni powinien
obejmowaæ dolinê rzeki Micha³ówki, okoliczne lasy oraz
tereny cenne przyrodniczo. Powinien obejmowaæ tylko
tereny bêd¹ce w³asno�ci¹ Miasta i Skarbu Pañstwa. Nie-
ruchomo�ci nr 4/5, 4/6 oraz 8/5 nie stanowi¹ terenu
przyrodniczo cennego i na nich Wnioskodawczyni prowa-
dzi gospodarstwo rolne. W tym celu przy ul. Micha³owo
wybudowano siedlisko wraz z zabudowaniami towarzy-
sz¹cymi i zwi¹zanymi z produkcj¹ roln¹. Ponadto, zgodnie
z decyzj¹ o pozwoleniu na budowê nr 2475/2008 z dnia 16
pa�dziernika 2008 r. Wnioskodawczyni zamierza rozbudo-
waæ prowadzone gospodarstwo rolne o kolejny budynek
mieszkalny i gospodarczy. Ww. nieruchomo�ci nigdy nie
stanowi³y i nie stanowi¹ fragmentu zieleni (klina zieleni
ukszta³towanego wzd³u¿ doliny rzeki Micha³ówka, ani tym
bardziej nie pe³ni³y funkcji ekologicznych, klimatycznych i
rekreacyjnych).

rozstrzygniêcie: uwaga nieuwzglêdniona

uzasadnienie:

Dzia³ki nr 4/5, 4/6 oraz 8/5 (powsta³ej w wyniku podzia³u
8/3) w Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Poznania (uchwa³a Nr XXXI/299/V/
2008 Rady Miasta Poznania z dnia 18 stycznia 2008 r.),
po³o¿one s¹ na terenach wy³¹czonych z zabudowy wspó³two-
rz¹cych klinowo�pier�cieniowy system zieleni: ZKO - tereny
otwarte: lasy, doliny rzek i strumieni, jeziora, tereny rolnicze
i ZKO1 � tereny otwarte cenne przyrodniczo. Jako zwarty
kompleks terenów wy³¹czonych z zabudowy, w skali miasta
pe³ni funkcje ekologiczne, klimatyczne i rekreacyjne. Takie
zagospodarowanie jest kontynuacj¹ planistyczn¹ wynikaj¹c¹
z wcze�niejszych dokumentów: � z uchwa³y powo³uj¹cej
zespó³ przyrodniczo � krajobrazowy Micha³ówka z 1994 roku,
z miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzen-
nego miasta Poznania z 1994 roku oraz ze studium uwarun-
kowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
Poznania z 1999 roku. W projekcie planu �Wschodni klin
zieleni B� dzia³ki 4/5, 4/6 i 8/5 s¹ przeznaczone pod tereny 2Kz-
RL i s¹ wy³¹czone z zabudowy. Jedynie na czê�ci dzia³ki 4/5
zgodnie ze Studium. wydzielono teren 1Kz-RM, umo¿liwiaj¹cy
lokalizacjê budynków zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alno-
�ci rolniczej, w tym agroturystycznej.
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2. uwaga dotyczy zmiany przeznaczenia dzia³ek 4/5, 4/6 i
8/5.

Dzia³ki nr 4/5, 4/6 oraz 8/5, przeznaczone s¹ w projekcie
planu pod funkcjê 2Kz-RL bez mo¿liwo�ci zabudowy. Ww.
dzia³ki s¹ wykorzystywane jako tereny rolne i je�li nie bêdzie
mo¿liwo�ci zabudowy to w praktyce nie bêd¹ mog³y byæ
wykorzystywane w dzia³alno�ci rolniczej (przechowywanie
maszyn i urz¹dzeñ rolnych oraz magazynowanie p³odów
rolnych).

rozstrzygniêcie: uwaga nieuwzglêdniona

uzasadnienie:

Na podstawie Studium uwarunkowañ i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego miasta Poznania (uchwa³a Nr
XXXI/299/V/2008 Rady Miasta Poznania z dnia 18 stycznia
2008 r.), w projekcie planu na czê�ci dzia³ki 4/5, wyznaczono
teren 1Kz-RM pod zabudowê siedliskow¹, w celu prowadze-
nia dzia³alno�ci rolniczej na dzia³kach 4/5, 4/6 oraz 8/5. Na
terenie 1Kz-RM, zgodnie z ustaleniami projektu planu, poza
budynkami mieszkalnymi dopuszcza siê lokalizacjê zabudowy
zwi¹zanej z prowadzeniem dzia³alno�ci rolniczej. W Studium
czê�æ dzia³ki 4/6 i 8/5 zosta³a wy³¹czona z zabudowy � jako
teren rolny, natomiast pozosta³e czê�ci przeznaczone s¹ pod
zabudowê mieszkaniow¹. Fragmenty dzia³ek 4/6 i 8/5 przezna-
czone pod zabudowê objête s¹ sporz¹dzaniem mpzp �Micha-
³owo - Bobrownicka� w Poznaniu.

3. uwaga dotyczy zablokowania dostêpu dzia³kom nr 1/
41 i 1/43 do drogi publicznej

Obecnie ww. dzia³ki nie posiadaj¹ ani prawnego ani
faktycznego dostêpu do drogi publicznej. Jedyn¹ mo¿liwo�ci¹
zapewnienia dostêpu jest wydzielenie i wybudowanie drogi
na dzia³ce nr 8/5 tj. na obszarze terenu 2Kz-RL.

rozstrzygniêcie: uwaga nieuwzglêdniona

uzasadnienie:

Dzia³ki 1/41 i 1/43 le¿¹ poza granicami planu. Okre�lenie
zasad dostêpu ww. dzia³ek do drogi publicznej nast¹pi w
sporz¹dzanym mpzp �Micha³owo - Aroniowa� w Poznaniu,
przylegaj¹cym do granicy projektu planu �Wschodni klin
zieleni B�. Prowadzenie drogi, po po³udniowej granicy dzia³ki
nr 8/5, znajduj¹cej siê w projekcie mpzp �Wschodni klin
zieleni B� na terenie 2Kz-RL, która obs³ugiwa³aby zabudowê
tylko po jednej stronie drogi, by³oby niew³a�ciwe ze wzglê-
dów funkcjonalnych i w przysz³o�ci mog³oby sugerowaæ
zmianê planu z dopuszczeniem zabudowy po drugiej stronie
drogi. Takie rozwi¹zanie k³óci siê z nadrzêdnym celem spo-
rz¹dzania planu, czyli ochron¹ klinowo � pier�cieniowego
systemu zieleni miasta Poznania.

§4. Zg³aszaj¹cy uwagi: Lidia i Jaros³aw Gruszczyñscy, ul.
Porzeczkowa 39, 61-306 Poznañ

1. uwaga dotyczy wprowadzenia do projektu mpzp usta-
leñ zawartych w decyzji pozwolenia na budowê nr 539/2009
z 23.03.2009 r. oraz decyzji o warunkach zabudowy nr 1242/
06 z 6.12.2006 r. zmienionej decyzj¹ z 11.03.2008 r., dla dzia³ek
6/7 i 6/10, ark. 21, obrêb Sp³awie. Uwaga dotyczy zarówno
dopasowania funkcji terenu jak i parametrów zabudowy.

rozstrzygniêcie: uwaga nieuwzglêdniona

uzasadnienie:

Wnioskowane zagospodarowanie terenu jest mo¿liwe w
oparciu o prawomocn¹ decyzjê o pozwoleniu na budowê
Prezydenta miasta Poznania nr 539/2009 z 23 marca 2009
roku.

2. uwaga dotyczy rozszerzenia terenu na którym mo¿liwa
jest zabudowa (3Kz-RM) na ca³y teren dzia³ek 6/7 i 6/10, ark.
21, obr. Sp³awie

rozstrzygniêcie: uwaga nieuwzglêdniona

uzasadnienie:

W Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Poznania (uchwa³a Nr XXXI/299/V/
2008 Rady Miasta Poznania z dnia 18 stycznia 2008 r.), ww.
dzia³ki znajduj¹ siê na terenie wy³¹czonym z zabudowy - ZKO
- tereny otwarte: lasy, doliny rzek i strumieni, jeziora, tereny
rolnicze � wspó³tworz¹ce klinowo�pier�cieniowy system zie-
leni. Zgodnie ze Studium, je¿eli w ramach terenów ZKO
wchodz¹cych w sk³ad klinowo - pier�cieniowego systemu
zieleni wystêpuj¹ tereny obecnie zabudowane, nie zwi¹zane
z funkcj¹ zieleni, to na terenach tych dopuszcza siê utrzymanie
istniej¹cego zainwestowania, z mo¿liwo�ci¹ przebudowy lub
rozbudowy, z zachowaniem istniej¹cego procentu zabudowy.
Dlatego te¿, w projekcie planu na czê�ci dzia³ek 6/7 i 6/10
usankcjonowano istniej¹ce zainwestowanie (symbol 3Kz-RM).
W zwi¹zku z powy¿szym, lokalizacja zabudowy na ca³ym
terenie dzia³ek 6/7 i 6/10 jako niezgodna ze studium nie mo¿e
byæ wprowadzona do ustaleñ projektu planu.

3. uwaga dotyczy uzupe³nienia zapisu w §15 pkt 2 �Za-
kazuje siê zmiany sposobu zagospodarowania i u¿ytkowania
obszaru cennego przyrodniczo z dopuszczeniem lokalizacji
obiektów s³u¿¹cych ochronie przyrody� o ustalenie oraz
zwi¹zanych z rekreacyjn¹ jazd¹ konn¹ � dotyczy dzia³ek nr 17/
2 i 3, ark. 5, obr. Sp³awie.

rozstrzygniêcie: uwaga nieuwzglêdniona

uzasadnienie:

W Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Poznania (uchwa³a Nr XXXI/299/V/
2008 Rady Miasta Poznania z dnia 18 stycznia 2008 r.), ww.
dzia³ki znajduj¹ siê na terenie ZKO

1 
� tereny otwarte cenne

przyrodniczo - wspó³tworz¹ce klinowo�pier�cieniowy system
zieleni, z zakazem lokalizowania nowych oraz rozbudowy
istniej¹cych obiektów budowlanych z wyj¹tkiem obiektów
ma³ej architektury, instalacji s³u¿¹cych ochronie przyrody
oraz niezbêdnej infrastruktury technicznej. Zgodnie z art. 20
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z
dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z pó�n. zm), rada
gminy uchwala plan miejscowy po stwierdzeniu jego zgodno-
�ci z ustaleniami studium uwarunkowañ i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego gminy, dlatego te¿ nie ma mo¿li-
wo�ci lokalizacji obiektów zwi¹zanych z rekreacyjn¹ jazd¹
konn¹. Dzia³ki 17/2 i 3 mog¹ byæ u¿ytkowane zgodnie z
klasyfikacj¹ w ewidencji gruntów - £ czyli jako u¿ytki ³¹kowe.



— 11919 —
Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 127

Za³¹cznik Nr 3
do uchwa³y LIV/725/V/2009

Rady Miasta Poznania
z dnia 12 maja 2009 r.

ROZSTRZYGNIÊCIE RADY MIASTA POZNANIA O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH
W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO �WSCHODNI KLIN ZIELENI B�

W POZNANIU, INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALE¯¥ DO ZADAÑ W£ASNYCH
GMINY ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA

Poz. 2099

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 i Nr 141, poz.
1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006
r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz.
880 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 przewi-
dzianych w planie oraz zwi¹zanych z nimi wykupami terenów,
prowadziæ bêd¹ w³a�ciwe jednostki miejskie.

2. Zadania w zakresie infrastruktury technicznej prowa-
dziæ bêd¹ w³a�ciwe przedsiêbiorstwa, w kompetencji których
le¿y rozwój sieci: wodoci¹gowej i kanalizacji sanitarnej, ener-
getycznej, gazoci¹gowej i cieplnej, zgodnie z miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego oraz na podsta-
wie przepisów odrêbnych. Zadania w zakresie gospodarki
odpadami realizowane bêd¹ zgodnie z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z planem gospo-
darki odpadami oraz na podstawie przepisów odrêbnych.

3. Za 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 reali-
zacji tych zadañ, ustalone bêdzie wed³ug kryteriów i zasad
przyjêtych przy konstruowaniu Wieloletniego Programu In-
westycyjnego 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 infrastruktu-
ry 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 partner-
stwa publiczno � prywatnego � �PPP�, a tak¿e w³a�cicieli
nieruchomo�ci.


