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UCHWA£A Nr LIV/726/V/2009 RADY MIASTA POZNANIA

z dnia 12 maja 2009 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego �Micha³owo-Sowice� w Poznaniu

Poz. 2100

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 �Micha³owo-Sowice� 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. Planem obejmuje siê obszar w granicach dzia³ek nr 1
i 2, ark. 36, obrêb Kobylepole oraz dzia³ki nr 1, ark. 37, obrêb
Kobylepole, znajduj¹cych siê przy ulicy Micha³owo i Sowice
w Poznaniu. Granice obszaru objêtego planem oznaczono na
rysunku planu, stanowi¹cym za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.

3. Integraln¹ czê�æ uchwa³y stanowi¹:

1) za³¹cznik Nr 1 - stanowi¹cy czê�æ graficzn¹, zwan¹ �rysun-
kiem planu�, opracowany w skali 1:2000 i zatytu³owany:
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego �Mi-
cha³owo-Sowice� 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) dominancie architektonicznej - nale¿y przez to rozumieæ
czê�æ budynku wyró¿niaj¹c¹ siê w otoczeniu form¹ i

wysoko�ci¹, podkre�laj¹c¹ kompozycjê urbanistyczn¹ i u³a-
twiaj¹c¹ orientacjê w terenie;

2) dzia³ce budowlanej - nale¿y przez to rozumieæ dzia³kê w
rozumieniu ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80,
poz. 717 z pó�niejszymi zmianami);

3) elemencie systemu informacji miejskiej - nale¿y przez to
rozumieæ zaprojektowany dla miasta Poznania system
tablic informacyjnych, opisuj¹cych i u³atwiaj¹cych orien-
tacjê w mie�cie, w tym tablice z nazwami ulic, numerem
posesji, tablice informuj¹ce o obiektach u¿yteczno�ci
publicznej;

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

5) obowi¹zuj¹cej linii zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ
liniê, na której nakazuje siê sytuowaæ �ciany elewacji
frontowej budynku;

6) obs³udze komunikacyjnej - nale¿y przez to rozumieæ do-
stêp do terenu z drogi publicznej dla ruchu pieszego,
rowerowego i samochodowego;

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

8) parking w zieleni - nale¿y przez to rozumieæ miejsce
przystosowane do postoju samochodów, o nawierzchni
utwardzonej, a¿urowej, z minimum 30% udzia³em zieleni
wysokiej;

9) segmencie - nale¿y przez to rozumieæ czê�æ budynku
mieszkalnego w zabudowie szeregowej jednorodzinnej;

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

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

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

13) urz¹dzeniu reklamowym - nale¿y przez to rozumieæ no�nik
informacji i promocji wizualnej w jakiejkolwiek materialnej
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formie wraz z elementami konstrukcyjnymi i zamocowa-
niami.

§3. Ustala siê nastêpuj¹ce przeznaczenie terenów:

1) tereny zabudowy:

a) us³ugowej, w tym us³ug sportu i rekreacji, oznaczony
symbolem U,

b) mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone symbolami:
1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN, 7MN, 8MN, 9MN,
10MN, 11MN, 12MN, 13MN, 14MN;

2) teren zieleni urz¹dzonej, oznaczony symbolem ZP;

3) tereny komunikacji:

a) dróg publicznych, oznaczone symbolami: 1KD-Z, 1KD-
L, 2KD-L, 3KD-L, 4KD-L, 5KD-L, 6KD-L, 7KD-L, 1KD-D,
2KD-D, 3KD-D, 4KD-D, 5KD-D, 6KD-D,

b) dróg wewnêtrznych, oznaczone symbolami: 1KDW,
2KDW, 3KDW;

4) tereny infrastruktury technicznej:

a) elektroenergetyki, oznaczone symbolami: 1E, 2E, 3E,

b) kanalizacji, oznaczony symbolem K.

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

1) ustala siê zakaz lokalizacji:

a) tymczasowych obiektów budowlanych,

b) nadziemnych sieci infrastruktury technicznej,

c) stacji bazowych telefonii komórkowej z wyj¹tkiem §8
pkt 2 lit. h,

d) wolno stoj¹cych urz¹dzeñ reklamowych,

e) urz¹dzeñ reklamowych i szyldów w sposób przes³ania-
j¹cy elementy i detale architektoniczne,

f) ogrodzeñ pe³nych,

g) ogrodzeñ betonowych i ¿elbetowych,

h) ogrodzeñ na terenie ZP, z wyj¹tkiem towarzysz¹cych
boiskom sportowym, placom gier i zabaw,

i) ogrodzeñ na terenie U od strony terenu ZP,

j) obiektów handlu hurtowego i pó³hurtowego;

2) dopuszcza siê lokalizacjê:

a) obiektów ma³ej architektury w sposób nieograniczaj¹-
cy ruchu pieszego i rowerowego,

b) urz¹dzeñ reklamowych o powierzchni reklamy nie
wiêkszej ni¿ 2,0 m2, umieszczanych wy³¹cznie w miej-
scach do tego przeznaczonych na elewacjach budyn-
ków us³ugowych,

c) urz¹dzeñ reklamowych w wiatach przystankowych,

d) szyldów o maksymalnej powierzchni 1,0 m2 umiesz-
czanych na elewacjach budynków lub ogrodzeniach,

e) elementów systemu informacji miejskiej,

f) ogrodzeñ a¿urowych lub w formie ¿ywop³otów na
terenie U i terenach infrastruktury technicznej;

3) ustala siê na terenach zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej lokalizacjê na granicy podzia³ów geodezyjnych
jednorodnych a¿urowych ogrodzeñ, o wysoko�ci 1,20 m.

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

1) ustala siê:

a) ochronê istniej¹cych drzew, a w przypadku konieczno-
�ci ich usuniêcia wymaga siê wprowadzenia nowych
nasadzeñ,

b) wykorzystanie nadmiaru mas ziemnych pozyskanych
podczas prac budowlanych w obrêbie danego terenu
lub usuwanie ich zgodnie z przepisami odrêbnymi,

c) segregacjê i wywóz odpadów zgodnie z planem go-
spodarki odpadami dla miasta Poznania oraz przepisa-
mi odrêbnymi,

d) lokalizacjê drzew zgodnie z rysunkiem planu:

- dwa rzêdy wzd³u¿ �cie¿ki rowerowej i chodnika na
terenie: 1KD-L od strony terenów 1MN, 2MN, 3MN,
4MN,

- dwa rzêdy wzd³u¿ �cie¿ki rowerowej i chodnika, z
uwzglêdnieniem zjazdów, na terenie: 4KD-L od
strony terenu 13MN,

- dwa rzêdy wzd³u¿ �cie¿ki rowerowej i chodnika, z
uwzglêdnieniem zjazdów, na terenie: 5KD-L od
strony terenu 5MN,

- jeden rz¹d wzd³u¿ jezdni, z uwzglêdnieniem zjaz-
dów, na terenie 2KD-L od strony terenu 10MN,

- jeden rz¹d wzd³u¿ jezdni na terenie 3 KD-L, z
uwzglêdnieniem zjazdów, od strony terenu 3MN,

- jeden rz¹d wzd³u¿ jezdni na terenie 6KD-L, z uwzglêd-
nieniem zjazdów, od strony terenów 7MN i 14MN,

- jeden rz¹d wzd³u¿ jezdni na terenie 7KD-L, z uwzglêd-
nieniem zjazdów, od strony terenów 13MN i 14MN,

e) w przypadku stwierdzenia zanieczyszczenia gleb lub
powierzchni ziemi rekultywacjê zgodnie z przepisami
odrêbnymi,

f) nakaz odprowadzenia wód opadowych z terenów ko-
munikacji do kanalizacji deszczowej, z dopuszczeniem
wtórnego ich zagospodarowania zgodnie z przepisami
odrêbnymi, z zastrze¿eniem lit. h,

g) na terenach zabudowy, zieleni urz¹dzonej i infrastruk-
tury technicznej odprowadzenie wód opadowych do
kanalizacji deszczowej lub ich zagospodarowanie w
obrêbie terenu zgodnie z przepisami odrêbnymi,

h) nakaz odprowadzania �cieków bytowych do kanalizacji
sanitarnej,

i) zakaz stosowania zbiorników bezodp³ywowych i przy-
domowych oczyszczalni �cieków,

Poz. 2100
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j) zakaz stosowania pieców i trzonów kuchennych na
paliwo sta³e, z wyj¹tkiem paliw odnawialnych z bioma-
sy,

k) przebudowê napowietrznej sieci elektroenergetycznej
SN koliduj¹cej z planowanym zagospodarowaniem
terenów wy³¹cznie na sieæ kablow¹,

l) zakaz lokalizacji przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co
oddzia³ywaæ na �rodowisko, z wyj¹tkiem dopuszczo-
nych pozosta³ymi ustaleniami planu;

2) dopuszcza siê:

a) 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,

b) stosowanie indywidualnych systemów grzewczych
zgodnie z przepisami odrêbnymi, z zastrze¿eniem pkt
1 lit. j.

c) lokalizacjê, poza obszarem ochronnym g³ównego zbior-
nika wód podziemnych, studni wy³¹cznie dla celów
gospodarczych, zgodnie z przepisami odrêbnymi;

2. W zakresie kszta³towania komfortu akustycznego usta-
la siê zapewnienie standardów akustycznych w �rodowisku,
zgodnie z przepisami odrêbnymi, dla:

a) terenów MN jak dla zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej,

b) terenu zieleni urz¹dzonej ZP w przypadku realizacji
funkcji okre�lonej w §7 pkt 2, lit. b, jak dla terenów
rekreacyjno-wypoczynkowych.

§6. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i
zabytków oraz dóbr kultury wspó³czesnej ustala siê w strefie
stanowiska archeologicznego okre�lonego na rysunku planu
ochronê zabytków zgodnie z przepisami odrêbnymi.

§7. W zakresie zasad kszta³towania przestrzeni publicz-
nych na terenie ZP:

1) ustala siê:

a) zagospodarowanie terenu zieleni¹,

b) zastosowanie nawierzchni przepuszczalnych,

c) minimalny procent udzia³u powierzchni biologicznie
czynnej w wielko�ci 70% powierzchni terenu,

d) lokalizacjê obiektów ma³ej architektury o jednorodnym
charakterze;

2) dopuszcza siê lokalizacjê:

a) zbiornika retencyjnego w formie oczka wodnego,

b) placów zabaw i gier,

c) boisk sportowych, z w tym wykonanych na pod³o¿u
sztucznym,

d) parterowych obiektów kubaturowych na potrzeby zlo-
kalizowanych na terenie boisk sportowych, placów
zabaw i gier, w strefie dopuszczonej zabudowy wyzna-
czonej na rysunku planu;

3) wyznacza siê plac pieszo - rowerowy zgodnie z rysunkiem
planu, dla którego:

a) ustala siê dodatkowo:

- wykonanie posadzki dla ca³ego obszaru przestrzeni
publicznej, przy jednoczesnym zaakcentowaniu ko-
lorem lub innym materia³em chodników i �cie¿ek
rowerowych,

b) dopuszcza siê dodatkowo:

- zagospodarowanie nieutwardzonych powierzchni
nisk¹ zieleni¹ urz¹dzon¹, tj. trawnikami, kwietnika-
mi, krzewami,

- lokalizacjê zieleni wysokiej,

- lokalizacjê schodów, pochylni.

§8. W zakresie szczegó³owych parametrów i wska�ników
kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, ozna-
czonego symbolem U:

1) ustala siê:

a) w obrêbie ca³ego terenu lokalizacjê jednego budynku
lub zespo³u budynków o tych samych parametrach
zabudowy, tj.: wysoko�ci, geometrii dachu, stosowa-
nych materia³ów budowlanych i doboru detali archi-
tektonicznych,

b) lokalizacjê zabudowy zgodnie z liniami zabudowy
wyznaczonymi na rysunku planu, przy czym na wyzna-
czonej obowi¹zuj¹cej linii zabudowy - co najmniej 70%
d³ugo�ci �ciany elewacji ka¿dego z lokalizowanych
budynków,

c) maksymaln¹ powierzchniê zabudowy - 40% powierzch-
ni dzia³ki budowlanej,

d) minimalny udzia³ powierzchni biologicznie czynnej -
40% powierzchni dzia³ki budowlanej,

e) w przypadku lokalizacji wolno stoj¹cego obiektu han-
dlowego o powierzchni sprzeda¿y od 300 do 2.000 m2

w ramach minimalnego udzia³u powierzchni biologicz-
nie czynnej urz¹dzenie minimum 15% powierzchni
dzia³ki budowlanej zieleni¹ wysok¹,

f) lokalizacjê zieleni izolacyjnej, wysokiej i niskiej, zapew-
niaj¹cej przegrodê pomiêdzy terenami zabudowy miesz-
kaniowej a zabudow¹ us³ugow¹, zgodnie z wyzna-
czon¹ na rysunku planu stref¹ zieleni izolacyjnej,

g) wysoko�æ budynku od 8,0 m do 10,0 m, z zastrze¿e-
niem pkt 2 lit. b,

h) p³ask¹ geometriê dachu,

i) lokalizacjê elewacji frontowej budynków od strony
terenu ZP,

j) w zakresie estetyki zabudowy:

- zakaz stosowania na elewacji budynku materia³ów
z blachy lub z PCV,

- wykszta³cenie linii gzymsu dachowego,

- rozrze�bienie elewacji poprzez zaznaczenie piono-
wych i poziomych podzia³ów,
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- wprowadzenie elewacji frontowej jako okiennej,

k) stosowanie jednorodnych materia³ów budowlanych w
obrêbie ca³ego terenu,

l) w przypadku podzia³ów minimaln¹ powierzchniê dzia³-
ki budowlanej 2500 m2, z wyj¹tkiem dzia³ek przezna-
czonych pod infrastrukturê techniczn¹,

m) zapewnienie stanowisk postojowych zgodnie z §18 ust.
1 pkt 5,

n) lokalizacjê stanowisk postojowych dla rowerów;

2) dopuszcza siê:

a) miejscowe wycofanie obowi¹zuj¹cej linii zabudowy na
maksymaln¹ g³êboko�æ 5,0 m na d³ugo�ci elewacji nie
wiêkszej ni¿ 30%,

b) lokalizacjê dominanty architektonicznej o maksymal-
nej wysoko�ci 12,0 m w miejscu zaznaczonym na
rysunku planu,

c) lokalizacjê dróg wewnêtrznych,

d) lokalizacjê naziemnego parkingu w zieleni,

e) lokalizacjê gara¿y wbudowanych w budynek lub pod-
ziemnych,

f) lokalizacjê stacji transformatorowej wbudowanej w
budynek o innym przeznaczeniu lub wolno stoj¹cej
ma³ogabarytowej, zgodnie z przepisami odrêbnymi,

g) w przypadku zlokalizowania wolno stoj¹cej ma³ogaba-
rytowej stacji transformatorowej, wydzielenie dzia³ki
budowlanej o powierzchni minimum 50 m2 ,

h) lokalizacjê na budynku us³ugowym od strony ul. Sowi-
ce stacji bazowej telefonii komórkowej o wysoko�ci
konstrukcji wsporczej nie wy¿szej ni¿ 8 m.

§9. W zakresie szczegó³owych parametrów i wska�ników
kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, na
terenach oznaczonych symbolami 1MN, 2MN, 3MN, 4MN,
5MN, 6MN, 7MN, 8MN, 9MN, 10MN, 11MN, 12MN, 13MN,
14MN:

1) ustala siê:

a) lokalizacjê zabudowy zgodnie z liniami zabudowy
wyznaczonymi na rysunku planu, przy czym na wyzna-
czonej obowi¹zuj¹cej linii zabudowy - co najmniej 40%
d³ugo�ci �ciany elewacji budynku mieszkalnego,

b) zakaz lokalizacji wolno stoj¹cego budynku gara¿owego
na obowi¹zuj¹cej linii zabudowy,

c) na jednej dzia³ce budowlanej lokalizacjê jednego bu-
dynku mieszkalnego lub jednego segmentu, w przy-
padku zabudowy szeregowej,

d) zakaz lokalizacji budynków gospodarczych,

e) na terenach 12MN, 13MN, 14MN zakaz lokalizacji wolno
stoj¹cych budynków gara¿owych;

f) lokalizacjê zabudowy mieszkaniowej:

- wolno stoj¹cej na terenach: 1MN, 2MN, 3MN, 4MN,
5MN, 6MN, 7MN, 8MN, 9MN, 10MN, 11MN,

- szeregowej, w zespo³ach o maksymalnej liczbie 5
segmentów, na terenach 12MN, 13MN, 14MN;

g) lokalizacjê zabudowy szeregowej w formie zespo³u
budynków o tych samych parametrach zabudowy, tj.:
wysoko�ci, gabarytach budynku, stosowanych mate-
ria³ów budowlanych i doboru detali architektonicz-
nych,

h) powierzchniê zabudowy:

- od 250 m2 do 400 m2 dla terenów: 1MN, 2MN, 3MN,
4MN, 5MN, 6MN, 7MN,

- od 150 m2 do 280 m2 dla terenów: 8MN, 9MN,
10MN, 11MN,

- od 120 m2 do 180 m2 dla terenów: 12MN, 13MN,
14MN,

i) minimalny udzia³ powierzchni biologicznie czynnej:

- 65% powierzchni dzia³ki budowlanej dla terenów:
1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN, 7MN,

- 55% powierzchni dzia³ki budowlanej dla terenów:
8MN, 9MN, 10MN, 11MN,

- 50% powierzchni dzia³ki budowlanej dla terenów:
12MN, 13MN, 14MN,

j) dla terenów 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN, 7MN
dachy strome o k¹cie nachylenia po³aci od 30° do 45°,
przy czym k¹t nachylenia wszystkich po³aci dachu w
obrêbie jednej dzia³ki budowlanej musi byæ taki sam,

k) dla terenów 8MN, 9MN, 10MN, 11MN, 12MN, 13MN,
14MN dach p³aski,

l) dla terenów 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN, 7MN
wysoko�æ budynku mieszkalnego dwie kondygnacje
nadziemne, w tym poddasze u¿ytkowe, lecz nie wy¿ej
ni¿ 10,0 m,

m) dla terenów 8MN, 9MN, 10MN, 11MN wysoko�æ bu-
dynku mieszkalnego dwie kondygnacje nadziemne,
lecz nie wy¿ej ni¿ 7,5 m,

n) dla terenów 12MN, 13MN, 14MN wysoko�æ budynku
mieszkalnego trzy kondygnacje nadziemne, lecz nie
wy¿ej ni¿ 10 m,

o) w przypadku lokalizacji wolno stoj¹cego budynku ga-
ra¿owego jego wysoko�æ nie mo¿e byæ wy¿sza ni¿ 3,0
m do gzymsu dachowego,

p) krycie dachów stromych dachówk¹ ceramiczn¹ w ko-
lorze z palety czerwonej lub pomarañczowej,

q) dla terenów 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN, 7MN
wyznacza siê strefê ogrodów, dla których zakazuje siê
stosowania nawierzchni nieprzepuszczalnych oraz lo-
kalizacji jakiejkolwiek zabudowy,

r) zapewnienie stanowisk postojowych zgodnie z §18 ust.
1 pkt 5, przy czym maksymalnie 25 stanowisk posto-
jowych naziemnych, a pozosta³e normatywne jako
podziemne lub w ramach obiektu kubaturowego,

s) zakaz lokalizacji dróg wewnêtrznych innych ni¿ wyzna-
czone na rysunku;

Poz. 2100
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2) w przypadku podzia³ów ustala siê:

a) dla terenów 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN, 7MN:

- minimalny front dzia³ki budowlanej - 25,0 m,

- minimaln¹ powierzchniê dzia³ki � 1 500 m2,

b) dla terenów 8MN, 9MN, 10MN, 11 MN:

- minimalny front dzia³ki budowlanej - 20,0 m,

- minimaln¹ powierzchniê dzia³ki - 800 m2,

c) dla terenów 12MN, 13MN, 14MN:

- minimalny front dzia³ki budowlanej - 8,0 m,

- minimaln¹ powierzchniê dzia³ki - 400 m2;

3) zasady podzia³u dzia³ki budowlanej, o których mowa w pkt
2, nie dotycz¹ dzia³ek przeznaczonych pod infrastrukturê
techniczn¹.

§10. W zakresie szczegó³owych parametrów i wska�ni-
ków kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu,
na terenie oznaczonym symbolem ZP ustala siê:

1) zakaz lokalizacji zabudowy kubaturowej, z zastrze¿eniem
§7 pkt 2 lit. d;

2) minimalny udzia³ powierzchni biologicznie czynnej 70%
powierzchni terenu;

3) lokalizacjê placu pieszo - rowerowego, dla którego zasady
zagospodarowania okre�lono w §7;

4) lokalizacjê rzêdów drzew zgodnie z rysunkiem planu;

5) lokalizacje stanowisk postojowych dla rowerów;

6) zakaz lokalizacji stanowisk postojowych naziemnych.

§11. W zakresie parametrów i wska�ników kszta³towania
zabudowy oraz zagospodarowania terenów dróg publicz-
nych:

1) ustala siê:

a) klasyfikacjê dróg publicznych:

- KD-Z - droga klasy zbiorczej,

- KD-L - droga klasy lokalnej,

- KD-D - droga klasy dojazdowej,

b) lokalizacjê drzew w liniach rozgraniczaj¹cych drogi
zgodnie z §5 ust. 1 pkt 1 lit. d,

c) na terenie 1KD-Z usytuowanie:

- jezdni z dwoma pasami ruchu,

- dodatkowego pasa ruchu dla pojazdów skrêcaj¹-
cych w lewo na skrzy¿owaniach,

- chodnika od strony zabudowy na terenie 1MN i
8MN,

- przystanków autobusowych w formie zatok oraz
obiektów i urz¹dzeñ zwi¹zanych z obs³ug¹ ruchu
pasa¿erów w przypadku wyznaczenia trasy komu-
nikacji zbiorowej,

d) na terenach 1KD-L, 4KD-L, 5KD-L usytuowanie:

- jezdni z dwoma pasami ruchu,

- obustronnych chodników,

- dwukierunkowej �cie¿ki rowerowej,

e) na terenach 2KD-L, 3KD-L, 6KD-L usytuowanie:

- jezdni z dwoma pasami ruchu,

- obustronnych chodników,

f) na terenie 7KD-L usytuowanie:

- jezdni z dwoma pasami ruchu,

- chodnika od strony terenu 13MN,

- stanowisk postojowych wyznaczonych prostopadle
do jezdni, grupowanych po najwy¿ej 5 stanowisk i
oddzielonych pasem o szeroko�ci 3,5 m,

- zieleni urz¹dzonej w nieutwardzonych czê�ciach
terenu,

g) na terenie 6KD-D lokalizowanie:

- jezdni z dwoma pasami ruchu,

- chodnika od strony terenu 13MN,

- stanowisk postojowych wyznaczonych prostopadle
do jezdni, grupowanych po najwy¿ej 5 stanowisk i
oddzielonych pasem o szeroko�ci 3,5 m,

h) na terenach 1KD-D, 2KD-D, 3KD-D, 4KD-D, 5KD-D
usytuowanie pieszo-jezdni,

i) na terenie 1KD-Z, 1KD-L, 7KD-L zakaz lokalizowania
stanowisk postojowych;

2) dopuszcza siê:

a) na terenie 1KD-Z usytuowanie chodnika i �cie¿ki rowe-
rowej wzd³u¿ granicy planu,

b) na terenach 1KD-D, 2KD-D, 3KD-D, 4KD-D, 5KD-D
usytuowanie chodników,

c) na terenach 2KD-D, 3KD-L, 3KD-D, 5KD-L, 5KD-D, 6KD-
L lokalizacjê placu do zawracania, w przypadku nie-
przelotowego zakoñczenia ulicy,

d) usytuowanie dodatkowych, innych ni¿ ustalone w pkt
1 elementów infrastruktury transportowej, zgodnie z
przepisami odrêbnymi,

e) lokalizacjê sieci infrastruktury technicznej zgodnie z
przepisami odrêbnymi,

f) lokalizacjê drzew innych ni¿ ustalonych w §5 ust. 1
pkt 1 lit. d.

§12. W zakresie szczegó³owych parametrów i wska�ni-
ków kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
na terenach dróg wewnêtrznych:

1) ustala siê:

a) na terenie 1KDW, 2KDW lokalizowanie jezdni o szero-
ko�ci co najmniej 3,5 m,
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b) na terenie 3KDW lokalizowanie jezdni o szeroko�ci co
najmniej 5,0 m z placem do zawracania na nieprzelo-
towym zakoñczeniu drogi;

2) dopuszcza siê:

a) usytuowanie pieszo-jezdni,

b) na terenie 3KDW usytuowanie chodników,

c) usytuowanie dodatkowych, innych ni¿ ustalone w pkt
1 elementów infrastruktury transportowej, o parame-
trach i zgodnie z przepisami odrêbnymi,

d) lokalizacjê sieci infrastruktury technicznej zgodnie z
przepisami odrêbnymi.

§13. W zakresie parametrów i wska�ników kszta³towania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu, na terenach 1E, 2E,
3E ustala siê:

1) lokalizacjê stacji transformatorowej ma³ogabarytowej,

2) maksymaln¹ wysoko�æ stacji 3,0 m,

3) dachy strome,

4) nakaz zastosowania pokrycia dachu dachówk¹ ceramiczn¹
b¹d� materia³em dachówkopodobnym,

5) zastosowanie tynku zewnêtrznego lub ok³adziny p³ytkami
ceramicznymi wszystkich elewacji stacji transformatoro-
wej.

§14. W zakresie parametrów i wska�ników kszta³towania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu, na terenach K
ustala siê:

1) lokalizacjê przepompowni �cieków bytowych;

2) maksymaln¹ wysoko�æ przepompowni 2,0 m;

3) nakaz lokalizacji zieleni w formie ¿ywop³otu wzd³u¿ grani-
cy terenu.

§15. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania
terenów lub obiektów podlegaj¹cych ochronie, okre�la siê
zasady ochrony w §5 ust. 1 dla obszaru ochronnego g³ówne-
go zbiornika wód podziemnych, którego granice wskazano na
rysunku planu.

§16. W zakresie szczegó³owych zasad i warunków scala-
nia i podzia³u nieruchomo�ci w rozumieniu przepisów odrêb-
nych nie podejmuje siê ustaleñ.

§17. W zakresie szczególnych warunków zagospodaro-
wania terenów oraz ograniczeñ w ich u¿ytkowaniu, ustala siê

1) do czasu przebudowy napowietrznych linii elektroenerge-
tycznych na linie kablowe przeprowadzone w drogach
publicznych, lokalizowanie zabudowy, zgodnie z przepisa-
mi odrêbnymi;

2) dla obszaru ochronnego g³ównego zbiornika wód pod-
ziemnych, zagospodarowanie zgodnie z §9.

§18. 1. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i bu-
dowy systemów komunikacji ustala siê:

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

2) zachowanie ci¹g³o�ci powi¹zañ elementów pasa drogo-
wego, w szczególno�ci jezdni, chodników i �cie¿ek rowe-
rowych, w granicy obszaru planu oraz z zewnêtrznym
uk³adem komunikacyjnym z uwzglêdnieniem ustaleñ pla-
nu;

3) zachowanie istniej¹cej infrastruktury transportowej, z
dopuszczeniem jej rozbudowy lub przebudowy zgodnie z
ustaleniami planu;

4) uwzglêdnienie wymagañ technicznych wynikaj¹cych z
konieczno�ci o�wietlenia terenów komunikacji;

5) zapewnienie stanowisk postojowych dla samochodów
osobowych, w tym dla niepe³nosprawnych zmotoryzowa-
nych, na terenach MN, U w ³¹cznej ilo�ci nie mniejszej ni¿:

a) 2 stanowiska na ka¿d¹ dzia³kê budowlan¹ w zabudo-
wie jednorodzinnej oraz dodatkowo 1 stanowisko
postojowe w przypadku lokalizowania w obrêbie bu-
dynku mieszkalnego us³ug,

b) 3 stanowiska na ka¿de 100,0 m2 powierzchni u¿ytkowej
zabudowy us³ugowej i 1 stanowisko na 3 zatrudnio-
nych, przy czym stanowiska postojowe powinny byæ
zlokalizowane na dzia³ce zajmowanej przez obiekt, dla
którego wymagane jest zapewnienie stanowisk posto-
jowych;

6) na terenie U dla obiektów wymagaj¹cych obs³ugi pojaz-
dami ciê¿arowymi nakaz zapewnienia stanowisk prze³a-
dunku i postoju w granicach terenu;

7) obs³ugê komunikacyjn¹ w zakresie ruchu samochodowe-
go:

a) dla terenu 1MN z terenów: 1KD-Z i 2KD-D,

b) dla terenu 2MN, z terenów: 2KD-D i 3KD-L,

c) dla terenu 3MN, z terenów: 3KD-L i 3KD-D,

d) dla terenu 4MN, z terenów: 3KD-D i 5KD-L,

e) dla terenu 5MN, z terenów: 5KD-L i 5KD-D,

f) dla terenu 6MN, z terenów: 5KD-D i 6KD-L,

g) dla terenów: 7MN, 14MN z terenu: 6KD-L,

h) dla terenu 8MN z terenów: 1KD-Z, 1KD-L i 1KD-D,

i) dla terenu 9MN z terenów: 1KD-L, 2KD-L, 1KD-D, 1KDW,
2KDW i z ul. Sowice zlokalizowanej poza granicami
planu,

j) dla terenu 10MN z terenów: 2KD-L, 4KD-D, 3KDW, i z
ul. Sowice zlokalizowanej poza granicami planu,

k) dla terenu 11MN z terenu: 4KD-D,

l) dla terenu 12MN z terenu: 4KD-L,

m) dla terenu 13MN z terenów: 6KD-D, 6KD-L, 7KD-L,

n) dla terenów 1E, 2E z terenu: 1KD-L,

o) dla terenu 3E z terenu: 6KD-D,

p) dla terenu U z terenu: 4KD-D lub z ul. Sowice zlokali-
zowanej poza granicami planu;

Poz. 2100
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q) dla terenu K z terenu 4KD-D lub z ul. Sowice zlokalizo-
wanej poza granicami planu,

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

1) ustala siê:

a) lokalizacjê sieci wodoci¹gowej,

b) lokalizacjê kana³ów deszczowych w drogach publicz-
nych i wewnêtrznych,

c) odtworzenie uszkodzonych podczas robót budowla-
nych systemów melioracyjnych,

d) w przypadku przerwania systemów melioracyjnych
pod³¹czenie ich do drena¿u opaskowego lub kana³u
deszczowego,

e) powi¹zanie sieci infrastruktury technicznej z uk³adem
zewnêtrznym oraz dostêp do sieci zgodnie z przepisa-
mi odrêbnymi,

f) lokalizacjê drena¿ów opaskowych dla budynków i
w³¹czenie ich do kana³ów deszczowych w drogach
publicznych lub wewnêtrznych;

2) dopuszcza siê roboty budowlane w zakresie sieci infra-
struktury technicznej, w szczególno�ci sieci: wodoci¹go-
wej, kanalizacyjnej, gazowej, elektroenergetycznej, teleko-
munikacyjnej.

§19. W zakresie sposobu i terminu tymczasowego zago-
spodarowania, urz¹dzenia i u¿ytkowania terenów nie podej-
muje siê ustaleñ.

§20. Dla obszaru objêtego planem okre�la siê stawkê
s³u¿¹c¹ naliczeniu op³aty z tytu³u wzrostu warto�ci nierucho-
mo�ci, w wysoko�ci 30%.

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

§22. 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/726/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 MICHA£OWO -SOWICE W POZNANIU

Poz. 2100

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. 1. Zg³aszaj¹cy uwagi:

ITE Sp. z o. o.

ul. Szkolna 11

62-002 Suchy Las

tre�æ uwag dotyczy:

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego �Micha³owo � Sowice� w Poznaniu. Dzia³aj¹c w imieniu
Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. na podstawie upowa¿-
nienia nr BZ/9468/2007, z dn. 17.05.2007 przedk³adam Pañ-
stwu uwagi dotycz¹ce zapisów zwi¹zanych z lokalizacj¹ stacji
bazowych telefonii komórkowej w obszarze opracowania
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego �Mi-
cha³owo � Sowice� w Poznaniu.

Przedmiotowy projekt planu zak³ada istotny udzia³ tere-
nów o funkcji mieszkaniowej jednodnorodzinnej (MN) z funkcj¹
towarzysz¹c¹ - teren zabudowy us³ugowej (U) oraz teren
zieleni urz¹dzonej (ZP).

Szybki przep³yw danych oraz ca³odobowy dostêp do infor-
macji uzyskiwanych za pomoc¹ nowoczesnych systemów
UMTS, stanowi standard wyznaczaj¹cy poziom oraz jako�æ
¿ycia mieszkañców europejskich miast. Wraz ze wzrostem
wykorzystania bezprzewodowej telefonii komórkowej, gospo-
darstwa domowe coraz czê�ciej korzystaj¹ z us³ug nie tylko
w zakresie komunikacji, ale tak¿e transferu danych oraz
dostêpu do Internetu. Zaobserwowany trend jest d³ugotrwa³y
a jego oddzia³ywanie ma wymierne korzy�ci w sferze bizne-
sowej, edukacyjnej jak równie¿ informacyjnej oraz rozrywko-
wej.

Zapis w §4 pkt 1c. wprowadza zakaz lokalizacji stacji
bazowych telefonii komórkowej na ca³ym obszarze objêtym
opracowaniem planu. Tego typu ograniczenie stwarza dla
danego terenu barierê rozwoju w skali lokalnej. Zapis ten
zosta³ umieszczony w czê�ci dotycz¹cej kszta³towania ³adu
przestrzennego, co sprowadza siê stricte do ochrony krajobra-
zu danego obszaru. Nowoczesne rozwi¹zania technologiczne,
którymi dysponuj¹ inwestorzy pozwalaj¹ na dopasowanie
instalacji do charakteru danego obszaru jak równie¿ obiektu,

na którym s¹ instalowane systemy antenowe. Celem takich
dzia³añ jest zminimalizowanie ingerencji w uk³ad urbanistycz-
ny miasta, zachowuj¹c tym samym wysoki poziom estetyki
przestrzeni publicznej.

Ponadto maj¹c na uwadze ochronê ww. zasobów przyrod-
niczych i uwarunkowania �rodowiskowe danego obszaru
chcieliby�my podkre�liæ, ¿e przygotowanie ka¿dej inwestycji
telefonii komórkowej jest uzale¿nione od szczegó³owych i
rygorystycznych przepisów ochrony �rodowiska. Zgodnie z
obowi¹zuj¹cymi przepisami (Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001
r. Prawo ochrony �rodowiska, Rozporz¹dzenie Rady Mini-
strów z dnia 21 sierpnia 2007 r. zmieniaj¹ce rozporz¹dzenie
w sprawie okre�lenia rodzajów przedsiêwziêæ mog¹cych zna-
cz¹co oddzia³ywaæ na �rodowisko oraz szczegó³owych uwa-
runkowañ zwi¹zanych z kwalifikowaniem przedsiêwziêcia do
sporz¹dzania raportu o oddzia³ywaniu na �rodowisko) stacje
bazowe poddane s¹ �likwidacji przedsiêwziêcia� w zale¿no�ci
od której zale¿y czy dana inwestycja zalicza siê do przedsiê-
wziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na �rodowisko. W
my�l §5. pkt 4 projektu MPZP dopuszcza siê lokalizacjê stacji
bazowych na ca³ym obszarze o ile nie s¹ one zaliczane do
przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na �rodowi-
sko.

Projekt planu zak³ada uaktywnienie nowych terenów zabu-
dowy mieszkaniowej z us³ugami podstawowymi. Ze wzglêdu
na planowane przeznaczenie wnioskujemy o uwzglêdnienie
dostêpu do bezprzewodowej infrastruktury telekomunikacyj-
nej poprzez dopuszczenie lokalizacji stacji bazowych telefonii
komórkowej wy³¹cznie na terenie oznaczonym na rysunku
planu symbolem U - na obiektach kubaturowych. Jako roz-
wi¹zanie alternatywne proponujemy równie¿ dopuszczenie
lokalizacji stacji bazowej w dominancie architektonicznej na
terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem U.

rozstrzygniêcie: uwaga czê�ciowo nieuwzglêdniona - uwaga
uwzglêdniona w czê�ci dotycz¹cej dopuszczenia lokalizacji
stacji bazowej telefonii komórkowej na terenie us³ug z uwzglêd-
nieniem wymogów architektonicznych

uzasadnienie:

W zwi¹zku z potrzeb¹ zapewnienia przysz³ym mieszkañ-
com pe³nego dostêpu do informacji, w ty równie¿ przekazy-
wanych za pomoc¹ nowoczesnych systemów UMTS oraz na
podstawie zapisów Studium - dopuszczenia lokalizowania na
terenach M2n* (tereny zabudowy niskiej mieszkaniowej jed-
norodzinnej z us³ugami podstawowymi, po³o¿one na obsza-
rach o szczególnych warunkach �rodowiska przyrodniczego.)
obiektów telefonii komórkowej w miejscach okre�lonych na
etapie sporz¹dzania planu miejscowego � dopuszcza siê
lokalizacjê stacji bazowej telefonii komórkowej na terenie
us³ug z uwzglêdnieniem wymogów architektonicznych zgod-
nie z zapisami §8 pkt 2 lit.h uchwa³y planu.
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Za³¹cznik Nr 3
do Uchwa³y Nr LIV/726/V/2009 r.

Rady Miasta Poznania
z dnia 12 maja 2009 r.

ROZSTRZYGNIÊCIE RADY MIASTA POZNANIA O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W MIEJSCOWYM PLANIE
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MICHA£OWO-SOWICE W POZNANIU, INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUK-

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

Poz. 2100

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. 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.


