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UCHWA£A Nr XXIX/172/2009 RADY MIASTA LUBOÑ

z dnia 26 marca 2009 r.

w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Luboñ �Tereny po WPPZ�

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 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974
i Nr 173, poz. 1218) 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 oraz z 2007 r. Nr 127, poz. 880) oraz art.
7 ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. - o ochronie gruntów
rolnych i le�nych (Dz.U. z 2004, Nr 121, poz. 1266 ze zm.), Rada
Miasta Luboñ uchwala, co nastêpuje:

ROZDZIA£ I

Ustalenia ogólne

§1. 1. Po stwierdzeniu zgodno�ci ze �Studium uwarunko-
wañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta
Luboñ� przyjêtego uchwa³¹ Nr XXIII/129/08 Rady Miasta Lu-
boñ z dnia 25 wrze�nia 2008 r. oraz w nawi¹zaniu do uchwa³y
Nr XLVII/227/2006 Rady Miasta Luboñ z dnia 12 kwietnia 2006
r. uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzen-
nego miasta Luboñ �Tereny po WPPZ�, zwany dalej planem.

2. Integralnymi czê�ciami uchwa³y s¹:

1) za³¹cznik nr 1, stanowi¹cy czê�æ graficzn¹, zwan¹ dalej
rysunkiem planu, opracowany w skali 1:1000 i zatytu³owa-
ny �Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
miasta Luboñ -� Tereny po WPPPZ�;

2) za³¹cznik nr 2 - stanowi¹cy rozstrzygniêcie Rady Miasta
Luboñ o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do
projektu planu;

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

3. Granice obowi¹zywania planu okre�lone s¹ na rysun-
ku planu.

§2. 1. Ilekroæ w dalszych przepisach niniejszej uchwa³y
jest mowa o:

1) dominancie architektonicznej - nale¿y przez to rozumieæ
element kompozycji urbanistycznej wyró¿niaj¹cy siê okre-
�lonymi cechami np. wysoko�ci¹, typem architektury, sta-
nowi¹cy akcent przestrzenny;

2) budynku punktowym - nale¿y przez to rozumieæ budynek
mieszkalny wielorodzinny, wielokondygnacyjny, wolno-
stoj¹cy, którego przekrój poprzeczny ma kszta³t zbli¿ony do
kwadratu lub ko³a.

3) dostêpie do drogi publicznej - nale¿y przez to rozumieæ
bezpo�redni dostêp do tej drogi albo dostêp, przez drogê
wewnêtrzn¹ niepubliczn¹ lub zasadzie s³u¿ebno�ci prze-
jazdu;

4) dzia³ce - nale¿y przez to rozumieæ dzia³kê budowlan¹ w
rozumieniu przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym;

5) funkcji podstawowej - nale¿y przez to rozumieæ sposób
zagospodarowania terenu lub u¿ytkowania obiektu odpo-
wiadaj¹cy okre�lonemu w planie przeznaczeniu;

6) funkcji uzupe³niaj¹cej - nale¿y przez to rozumieæ sposób
zagospodarowania terenu lub u¿ytkowania obiektu na
terenie o okre�lonym przeznaczeniu, który uzupe³nia lub
wzbogaca funkcjê podstawow¹, o wielko�ci nie wiêkszej
ni¿ 30% dopuszczonej powierzchni zabudowy lub po-
wierzchni u¿ytkowej;

7) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ
liniê ograniczaj¹c¹ obszar, na którym dopuszcza siê wzno-
szenie budynków;

8) obowi¹zuj¹cej linii zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ
liniê, na której musi byæ usytuowane co najmniej 50%
d³ugo�ci zewnêtrznych �cian frontowych budynków;

9) obszarze rewitalizacji istniej¹cej zabudowy - nale¿y przez
to rozumieæ obszar o substandardowych warunkach za-
mieszkania, pracy i us³ug, wynikaj¹cych ze z³ego stanu
technicznego, zagro¿enia bezpieczeñstwa oraz braków w
infrastrukturze technicznej;

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

11) przepisach odrêbnych - rozumie siê przez to przepisy
ustaw, innych ni¿ stanowi¹ce podstawê prawn¹ niniejszej
uchwa³y, wraz z aktami wykonawczymi;

12) przestrzeni integracyjnej - nale¿y przez to rozumieæ obszar
o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb miesz-
kañców, poprawy jako�ci ich ¿ycia i sprzyjaj¹cy nawi¹zy-
waniu kontaktów spo³ecznych ze wzglêdu na jego po³o¿e-
nie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne, estetyczne;

13) reklamie - nale¿y przez to rozumieæ no�nik informacji
wizualnej w jakiejkolwiek materialnej formie wraz z ele-
mentami konstrukcyjnymi i zamocowaniami;
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14) reklamie wielkoformatowej - nale¿y przez to rozumieæ
samodzielny obiekt w formie tablicy umieszczony na pod-
porach trwale zwi¹zanych z gruntem przeznaczony wy³¹cz-
nie do ekspozycji napisów, znaków graficznych i innych
elementów dekoracyjnych o charakterze informacyjnym
lub marketingowym o powierzchni powy¿ej 6 m2

15) terenie - nale¿y przez to rozumieæ obszar, wydzielony
liniami rozgraniczaj¹cymi, oznaczony numerem i symbo-
lem literowym, dla którego ustalono przeznaczenie;

16) uchwale - nale¿y przez to rozumieæ niniejsz¹ uchwa³ê Rady
Miasta w Luboniu;

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

18) urz¹dzeniach infrastruktury technicznej - nale¿y przez to
rozumieæ sieci wodoci¹gowe, elektroenergetyczne, gazow-
nicze, ciep³ownicze, kanalizacyjne, telekomunikacyjne (in-
frastruktura techniczna liniowa) oraz stacje transformato-
rowe i rozdzielcze (infrastruktura techniczna kubaturowa);

19) us³ugach ró¿nych - nale¿y przez to rozumieæ us³ugi:

a) handlu, gastronomii,

b) o�wiaty,

c) zdrowia i opieki spo³ecznej,

d) rekreacji i wypoczynku,

e) kultury,

f) sakralne,

g) administracji,

h) inne maj¹ce charakter us³ug powszechnych dla lud-
no�ci;

20) zasadach akustyki budowlanej - nale¿y przez to rozumieæ
projektowanie rozk³adu pomieszczeñ przeznaczonych na
sta³y pobyt ludzi lub innych, wymagaj¹cych komfortu
akustycznego w taki sposób, aby zachowany zosta³ stan-
dard akustyczny, okre�lony w Polskiej Normie PN-87
B02151/02.

2. Nastêpuj¹ce obowi¹zuj¹ce ustalenia planu przedsta-
wiono graficznie na rysunku planu:

1) przeznaczenie terenów, oznaczone symbolem cyfrowo-
literowym;

2) granice administracyjne i planistyczne:

a) granica obszaru objêtego planem;

b) granica administracyjna miasta Luboñ;

3) granice terenów lub obiekty podlegaj¹ce ochronie na
podstawie przepisów odrêbnych:

a) granice obszaru ograniczonego u¿ytkowania Strefa II
dla lotniska wojskowego Poznañ- Krzesiny,

b) granice obszaru ograniczonego u¿ytkowania Strefa III
dla lotniska wojskowego Poznañ- Krzesiny,

c) strefa bezpo�redniego zagro¿enia powodzi¹ rzeki War-
ty,

d) budynki wpisane do rejestru konserwatora zabytków,

e) strefa ochrony po�redniej wód powierzchniowych i
podziemnych ujêcia wody �Dêbina�,

f) strefa ochrony po�redniej wód powierzchniowych ujê-
cia wody �Dêbina�,

4) linie regulacyjne:

a) rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu lub
sposobie zagospodarowania,

b) linia zabudowy obowi¹zuj¹ca,

c) linia zabudowy nieprzekraczalna;

5) oznaczenia dodatkowe:

a) granica strefy ochrony konserwatorskiej,

b) granica strefy uci¹¿liwego oddzia³ywania drogi woje-
wódzkiej,

c) strefa rezerwy terenu pod komunikacjê,

d) strefa izolacyjna,

e) strefa zieleni wysokiej- istniej¹ca,

f) strefa pod³¹czenia terenu do drogi wojewódzkiej -
rejony skrzy¿owañ,

g) strefa lokalizacji strumienia,

h) przestrzeñ integracyjna,

i) przej�cia piesze,

j) dominanta architektoniczna,

k) strefa lokalizacji dominanty architektonicznej,

1) strefa wjazdów,

m) linie nasadzeñ alejowych,

n) k³adka pieszo-rowerowa,

o) przebieg linii energetycznej 110 KV.

§3. 1. Dla obszaru, o którym mowa w §1 plan ustala:

1) podstawowe przeznaczenie terenów;

2) zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego;

3) zasady ochrony �rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturo-
wego;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz
dóbr kultury wspó³czesnej,

5) wymagania wynikaj¹ce z potrzeby kszta³towania przestrze-
ni publicznych;

6) parametry i wska�niki kszta³towania zabudowy oraz zago-
spodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty
obiektów i wska�niki intensywno�ci zabudowy;

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiekty
podlegaj¹cych ochronie, ustalone na podstawie przepisów
odrêbnych,

Poz.1669
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8) szczegó³owe zasady i warunków scalania i podzia³u nieru-
chomo�ci;

9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ogra-
niczenia w ich u¿ytkowaniu;

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów
komunikacji i infrastruktury technicznej;

11) sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urz¹-
dzania i u¿ytkowania terenów;

12) stawki procentowe, na podstawie których ustala siê op³atê,
o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym,

2. Ustalenia planu okre�lone s¹ w tre�ci niniejszej uchwa³y
oraz na rysunku planu.

ROZDZIA£ II

Ustalenia szczegó³owe

DZIA£ I

Przeznaczenie terenów

§4. 1. Dla obszaru, o którym mowa w §1 ustala siê pod-
stawowe przeznaczenie terenów:

1) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczo-
ne na rysunku planu symbolami: 1MW, 2MW, 3MW, 4MW,
5MW, 6MW o powierzchniach kolejno 3,0 ha, 0,33 ha, 1,84
ha, 0,43 ha, 1,57 ha, 1,3 ha;

2) tereny zabudowy mieszkalno-us³ugowej, oznaczone na
rysunku planu symbolami: 1MW/U, 2MW/U,3MW/U,4MW/
U,5MW/U o powierzchniach kolejno: 1,86 ha, 0,78 ha, 0,34
ha, 1,07 ha, 3,61 ha;

3) tereny zabudowy us³ugowej, oznaczone na rysunku planu
symbolami 1U, 2U, 3U,4U o powierzchniach kolejno: 0,57
ha, 0,43 ha, 2,17 ha, 0,27 ha;

4) teren zabudowy techniczno produkcyjnej, oznaczony na
rysunku planu symbolem 1P, 2P o powierzchniach kolejno:
4,8 ha, 0,24 ha;

5) tereny sportu i rekreacji, oznaczone na rysunku planu
symbolem 1US, 2US, 3US o powierzchniach kolejno: 0,70
ha, 0,34 ha, 0,45 ha;

6) tereny dróg publicznych dojazdowych, oznaczone na ry-
sunku symbolami 1KDD, 2KDD o powierzchniach kolejno:
0,37 ha, 0,08 ha;

7) tereny dróg wewnêtrznych, oznaczone na rysunku planu
symbolem 1KDW, 2KDW, 3KDW, 4KDW, 5KDW, 6KDW,
7KDW, 8KDW o powierzchniach kolejno 0,43ha, 0,41 ha,
0,65 ha, 0,08 ha, 0,35 ha, 0,18 ha,0,48 ha,0,13ha;

8) tereny placów wewnêtrznych, oznaczone na rysunku pla-
nu symbolem 1KP, 2KP, 3KP o powierzchniach kolejno:
0,17 ha, 0,16 ha, 0,26 ha

9) tereny publicznych ci¹gów pieszo-rowerowych, oznaczone
na rysunku symbolami 1KX, 2KX, 3KX o powierzchniach
kolejno 0.04ha, 0,06 ha, 0,55 ha;

10) teren komunikacji i zielem naturalnej, oznaczony na ry-
sunku planu symbolem 1KD/ZN o powierzchni 1,02 ha

11) teren ogrodów dzia³kowych, oznaczony na rysunku planu
symbolem 1ZD o powierzchni 4,46 ha

12) teren zieleni naturalnej, oznaczony na rysunku planu sym-
bolem 1ZN o powierzchni 1,48 ha;

13) teren wód powierzchniowych, oznaczony na rysunku pla-
nu symbolem 1WS o powierzchni 1,26 ha,

14) teren infrastruktury technicznej, oznaczony na rysunku
planu symbolem 1K o powierzchni 0,006 ha;

2. Na terenach MW, U dopuszcza siê funkcje uzupe³niaj¹ce.

DZIA£ II

Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego

§5. 1. Na obszarze planu ustala siê system przestrzeni
integracyjnych, ulic i placów, oparty na historycznych osiach
kompozycyjnych.

2. Nakazuje siê lokalizowanie zabudowy mieszkaniowej,
us³ugowej i przemys³owej zgodnie z obowi¹zuj¹cymi i nie-
przekraczalnymi liniami zabudowy;

3. Zakazuje siê lokalizowania:

1) reklam przes³aniaj¹cych istotne elementy i detale wystroju
architektonicznego obiektów, np. obramowañ portali i
okien, balustrad, gzymsów i zwieñczeñ, p³ycin i kompozy-
cji sztukatorskich, po³aci dachowych oraz reklam wielko-
formatowych na ca³ym terenie objêtym planem, z wyj¹t-
kiem terenu 1U;

2) tymczasowych obiektów budowlanych, z wyj¹tkiem zabu-
dowy na terenie 1ZD;

3) sieci infrastruktury technicznej w formie urz¹dzeñ napo-
wietrznych, z wyj¹tkiem elementów o�wietleniowych i
stacji transformatorowych.

4. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
MW ustala siê:

1) lokalizacjê budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz
z obiektami towarzysz¹cymi, z mo¿liwo�ci¹ lokalizacji us³ug
nieuci¹¿liwych w parterach;

2) forma zabudowy wolnostoj¹ca, z mieszanymi uk³adami
dachów stromych i p³askich;

3) dopuszczenie na terenie 4MW budynku punktowego, w
strefie lokalizacji dominanty architektonicznej, oznaczonej
symbolem na rysunku planu;

4) dopuszczenie na terenach 3MW, 5MW form zabudowy
kwarta³owej, zwartej;

5) mo¿liwo�æ wprowadzenia dróg dojazdowych wewnêtrz-
nych i przej�æ pieszych;

6) wjazdy na teren 1MW dopuszczone w strefach, oznaczo-
nych symbolem na rysunku planu;

7) nakaz zapewnienia przej�æ pieszych w miejscach oznaczo-
nych symbolem na rysunku planu;

Poz.1669
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8) mo¿liwo�æ lokalizacji parkingów podziemnych i naziem-
nych;

9) obowi¹zek urz¹dzenia zieleni towarzysz¹cej zabudowie z
dopuszczeniem obiektów ma³ej architektury;

10) zakaz grodzenia terenu;

11) mo¿liwo�æ lokalizacji stacji transformatorowych wbudo-
wanych lub wolnostoj¹cych.

5. Dla terenów zabudowy mieszkalno-us³ugowej MW/U
usta³a siê:

1) lokalizacjê budynków mieszkalnych wielorodzinnych i us³u-
gowych wraz z obiektami towarzysz¹cymi oraz adaptacjê
istniej¹cej zabudowy poprzemys³owej na cele mieszkalno
- us³ugowe;

2) formê zabudowy:

a) na terenie 1MW/U, 4MW/U, 5MW/U: wolnostoj¹ca, dachy
strome,

b) na terenie 2 MW/U, 3MW/U: kwarta³owa, zwarta, z dopusz-
czeniem dachów p³askich;

3) nakaz zachowania obiektów wpisanych do rejestru zabyt-
ków, oznaczonych na rysunku planu numerami 1, 7, 9, 10,
11 oraz budynków o warto�ciach historycznych objêtych
stref¹ ochrony konserwatorskiej, z mo¿liwo�ci¹ ich adapta-
cji na cele mieszkalno-us³ugowe;

4) dopuszczenie lokalizacji wielkopowierzchniowych obiek-
tów handlowych powy¿ej 2 000 m2 na terenie 5MW/U;

5) nakaz uwzglêdnienia warunków wynikaj¹cych z po³o¿enia
terenu w granicy strefy uci¹¿liwego oddzia³ywania drogi
wojewódzkiej, oznaczonej symbolem na rysunku planu,
zgodnie z zasadami podanymi w §2;

6) zakaz zabudowy w strefie rezerwy terenu pod komunika-
cjê, oznaczonej symbolem na rysunku planu;

7) mo¿liwo�æ lokalizacji dróg dojazdowych wewnêtrznych,
przej�æ pieszych, parkingów podziemnych i naziemnych
oraz bocznicy kolejowej;

8) nakaz zachowania zieleni wysokiej istniej¹cej oraz wpro-
wadzenia nasadzeñ w miejscach oznaczonych symbolem
na rysunku planu;

9) dopuszczanie grodzenia terenów 1MW/U, 4MW/U;

10) mo¿liwo�æ lokalizacji stacji transformatorowych wbudo-
wanych lub wolnostoj¹cych;

11) mo¿liwo�æ lokalizowania stacji telefonii komórkowej na
terenie 5MW/U.

6. Dla terenów zabudowy us³ugowej U ustala siê:

1) lokalizacjê obiektów us³ug ró¿nych wraz z obiektami towa-
rzysz¹cymi:

a) na terenach 1U, 4U- obiektów handlowo-us³ugowych;

b) na terenie 2U- obiektów us³ug o�wiaty,

c) na terenie 3U - wielofunkcyjnego o�rodka us³ugowego
o znaczeniu ponadlokalnym z uzupe³niaj¹c¹ funkcj¹
mieszkaln¹;

2) forma zabudowy wolnostoj¹ca z dowoln¹ geometri¹ da-
chu;

3) w strefie ochrony konserwatorskiej na terenach 3U i 4U
nakaz zachowania obiektów wpisanych do rejestru zabyt-
ków, oznaczonych na rysunku planu numerami 2, 3, 4, 5,
6, 8 oraz budynków o warto�ciach historycznych, wpisa-
nych do ewidencji zabytków, z mo¿liwo�ci¹ ich adaptacji
na cele mieszkalno-us³ugowe;

4) dopuszczenie lokalizacji wielkopowierzchniowych obiek-
tów handlowych powy¿ej 2.000 m2 na terenie 3U;

5) na terenie 3U obowi¹zek zagospodarowania przestrzeni
integracyjnej, oznaczonej symbolem na rysunku planu,
jako strefy ruchu pieszego z elementami ma³ej architektu-
ry, a tak¿e zieleni ozdobnej o du¿ych walorach estetycz-
nych i u¿ytkowych;

6) mo¿liwo�æ lokalizacji dróg wewnêtrznych i parkingów
podziemnych;

7) mo¿liwo�æ lokalizacji stacji transformatorowych wbudo-
wanych lub wolnostoj¹cych;

8) nakaz zapewnienia przej�æ pieszych w miejscach oznaczo-
nych symbolem na rysunku planu;

7. Dla terenu zabudowy techniczno-produkcyjnej P usta-
la siê:

1) lokalizacjê centrum logistycznego, obiektów produkcyj-
nych, sk³adów i magazynów;

2) forma zabudowy wolnostoj¹ca z dowolna geometri¹ dachu;

3) mo¿liwo�æ wprowadzenia ulic wewnêtrznych w miejscach
oznaczonych symbolem na rysunku planu, a tak¿e wydzie-
lenia placów manewrowych oraz parkingu dla samocho-
dów ciê¿arowych;

4) dopuszczenie lokalizacji urz¹dzeñ infrastruktury technicz-
nej nadziemnej;

5) obowi¹zek zagospodarowania zieleni¹ strefy izolacyjnej
oznaczonej symbolem na rysunku planu, zgodnie z zasa-
dami podanymi w §6 ust. 3;

6) mo¿liwo�æ lokalizowania stacji telefonii komórkowej na
terenie 1P i 2P;

7) obowi¹zek wprowadzenia pasa zieleni izolacyjnej lub za-
bezpieczeñ akustycznych w postaci barier antyha³asowych
na granicy z terenami 4MW, 5MW.

8. Dla terenów sportu i rekreacji, oznaczonych na rysun-
ku planu symbolem US ustala siê:

1) lokalizacjê obiektów sportu i rekreacji:

a) na terenie 1US - lokalizacjê Parku Wodnego, jako
wielofunkcyjnego zespo³u usytuowanych w zieleni
obiektów kubaturowych i urz¹dzeñ plenerowych, któ-
rego g³ówn¹ czê�æ stanowi¹ baseny k¹pielowe.

b) na terenie 2US - lokalizacjê nadbrze¿a portowego,

c) na terenie 3US - lokalizacjê obiektów, zwi¹zanych ze
sportem wodnym;

2) forma obiektów wolnostoj¹ca;
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3) dowolna geometria dachu;

4) zakaz wprowadzania ogrodzeñ na terenie 2US;

5) nakaz lokalizacji dominanty architektonicznej na terenie
1US, w strefie oznaczonej symbolem na rysunku planu.

9. Dla terenów dróg publicznych dojazdowych, oznaczo-
nych na rysunku planu symbolem KDD ustala siê:

1) nakaz wydzielenia jezdni, jedno lub dwustronnego chod-
nika i pasów zieleni;

2) mo¿liwo�æ lokalizacji sieci infrastruktury technicznej;

3) na terenie 1KD mo¿liwo�æ wyznaczenia �cie¿ek rowerowych;

4) mo¿liwo�æ lokalizacji wiat przystanków autobusowych.

10. Dla terenów dróg wewnêtrznych, oznaczonych na
rysunku symbolami KDW ustala siê:

1) nakaz wydzielenia jezdni, jedno lub dwustronnych chod-
nikowi zielem;

2) mo¿liwo�æ wyznaczenia �cie¿ek rowerowych;

3) obowi¹zek wprowadzenia nasadzeñ alejowych, w miej-
scach, oznaczonych symbolem na rysunku planu;

4) mo¿liwo�æ lokalizacji sieci infrastruktury technicznej;

5) mo¿liwo�æ lokalizacji wiat przystanków autobusowych na
terenach 1KDW, 6KDW;

6) nakaz ukszta³towania nawierzchni jezdni w sposób zapew-
niaj¹cy uspokojony ruch pojazdów samochodowych na
terenach 2KDW, 3KDW, 5KDW.

11. Dla terenów placów wewnêtrznych, oznaczonych na
rysunku symbolami KP ustala siê;

1) lokalizacjê parkingu na terenie 3KP,

2) wyznaczenie pasa jezdnego oraz strefy ruchu pieszego na
terenach 2KP, 3KP;

3) w strefach ruchu pieszego obowi¹zek zastosowania jedno-
litej kompozycji posadzki dla ka¿dego z terenów;

4) wprowadzenie zieleni ozdobnej oraz nasadzeñ alejowych
w miejscach, oznaczonych symbolem na rysunku planu;

5) mo¿liwo�æ przeprowadzenia sieci infrastruktury technicznej.

6) mo¿liwo�æ lokalizacji wiat przystanków autobusowych na
terenach 1KP, 2KP;

12. Dla terenów ci¹gów pieszo-rowerowych, oznaczonych
na rysunku symbolami KX usta³a siê:

1) zastosowanie ujednoliconej kompozycji posadzki dla ka¿-
dego z terenów z zastosowaniem materia³ów naturalnych;

2) wykszta³cenie jednorodno�ci form przestrzennych ma³ej
architektury pod wzglêdem materia³owym i kolorystycz-
nym;

3) wprowadzenie zieleni ozdobnej oraz nasadzeñ alejowych
w miejscach oznaczonych symbolem na rysunku planu;

4) dla terenu 3KX obowi¹zek wydzielenia w posadzce dwu-
kierunkowej drogi rowerowej, na której dopuszcza siê
sporadyczny dojazd do terenów 2US, 3US;

5) mo¿liwo�æ przeprowadzenia sieci infrastruktury technicz-
nej

13. Dla terenów komunikacji i zieleni naturalnej, oznaczo-
nych na rysunku planu symbolem 1KD/ZN ustala siê:

1) lokalizacjê czê�ci skrzy¿owania wielopoziomowego i zie-
leni;

2) mo¿liwo�æ wyznaczenia miejsc parkingowych;

3) mo¿liwo�æ prowadzenia sieci infrastruktury technicznej.

14. Dla terenu ogrodów dzia³kowych, oznaczonego na
rysunku planu symbolami ZD ustala siê:

1) zachowanie istniej¹cej formy u¿ytkowania;

2) dopuszczenie lokalizacji tymczasowych obiektów budow-
lanych, zgodnie z obowi¹zuj¹jcymi przepisami;

15. Dla terenu zieleni naturalnej, oznaczonym na rysunku
planu symbolami ZN ustala siê:

1) zagospodarowanie zieleni¹ w formie zadrzewieñ i zakrze-
wieñ, z zachowaniem widoku na Wartê;

2) zachowanie jako otwartego Strumienia Junikowskiego z
mo¿liwo�ci¹ regulacji jego linii brzegowej w strefie loka-
lizacji strumienia, oznaczonej symbolem na rysunku planu;

3) dopuszczenie lokalizacji obiektów ma³ej architektury;

4) wprowadzenie nasadzeñ alejowych w miejscach, oznaczo-
nych symbolem na rysunku planu;

5) mo¿liwo�æ przeprowadzenia �cie¿ek pieszych;

6) mo¿liwo�æ lokalizacji k³adki pieszo-rowerowej w miejscu
oznaczonym symbolem na rysunku planu.

16. Dla terenu wód powierzchniowych, oznaczonym na
rysunku planu symbolami WS ustala siê:

1) zakaz zabudowy za wyj¹tkiem urz¹dzeñ hydrotechnicznych,

2) dopuszczenie lokalizacji pomostów, zwi¹zanych z funkcj¹
rekreacyjn¹,

3) dopuszczenie zmiany przebiegu linii brzegowej w celu
dostosowania do potrzeb rekreacji i sportu;

4) mo¿liwo�æ przeprowadzenia k³adki pieszo-rowerowej w
miejscu oznaczonym symbolem na rysunku planu.

17. Dla terenów infrastruktury, oznaczonych na rysunku
planu symbolami K ustala siê lokalizacjê przepompowni
�cieków.

DZIA£ III

Zasady ochrony �rodowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego

§6. 1. Na obszarze planu ustala siê wymóg dzia³añ na
rzecz poprawy stanu �rodowiska niezale¿nie od przeznaczenia
terenu:

1) zakaz wprowadzania nie oczyszczonych �cieków do wód
powierzchniowych, podziemnych i gruntów a tak¿e utrzy-
mywania otwartych kana³ów i zbiorników �ciekowych;
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2) nakaz wykonania powierzchni terenów komunikacji i par-
kingów w sposób uniemo¿liwiaj¹cy przenikanie zanie-
czyszczeñ ropopochodnych do pod³o¿a i wód gruntowych;

3) zakaz wprowadzania do powietrza atmosferycznego zanie-
czyszczeñ w ilo�ciach powoduj¹cych przekroczenia norm
dopuszczalnych, okre�lonych przepisami odrêbnymi;

4) zakaz realizacji obiektów produkcyjnych, z wyj¹tkiem do-
puszczonych ustaleniami planu na terenie 1P i 2P;

5) nakaz ograniczenia zasiêgu uci¹¿liwo�ci na terenie 1P, 2P
do granic tego terenu;

6) zakaz lokalizowania urz¹dzeñ emituj¹cych promieniowa-
nie elektromagnetyczne przekraczaj¹ce dopuszczalne nor-
my okre�lone w przepisach odrêbnych;

7) ogrzewanie budynków z sieci cieplnej pod warunkiem
zachowania emisyjnych standardów �rodowiska, ze �róde³
bezpiecznych ekologicznie, z zastosowaniem takich czyn-
ników grzewczych, jak: gaz, olej opa³owy lekki, elektrycz-
no�æ, biopaliwa, �ród³a geotermiczne i solarne;

8) zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych i innych -
zgodnie z przepisami odrêbnymi;

9) zagospodarowanie odpadów komunalnych - zgodnie z
przepisami odrêbnymi i planem gospodarki odpadami;

10) obowi¹zek segregacji i gromadzenia odpadów na pose-
sjach w urz¹dzeniach przystosowanych do ich gromadze-
nia oraz ich odbiór i dalsze zagospodarowanie zgodnie z
systemem oczyszczania przyjêtym w miejskim planie go-
spodarki odpadami;

11) mo¿liwo�æ zagospodarowania �cieków deszczowych w
granicach terenów przeznaczonych pod zabudowê zgod-
nie z przepisami odrêbnymi;

12) nakaz zachowania przez inwestorów nowej zabudowy
dopuszczalnych poziomów ha³asu w �rodowisku, zgodnie
z przepisami odrêbnymi:

a) dla terenów MW jak dla terenów zabudowy mieszka-
niowej wielorodzinnej,

b) dla terenów MW/U, jak dla terenów zabudowy miesz-
kaniowo-us³ugowej,

c) dla terenu 2U jak dla terenów zwi¹zanych ze sta³ym lub
czasowym pobytem m³odzie¿y

d) dla terenów US, ZD, ZN jak dla terenów rekreacyjno-
wypoczynkowych.

2. Na terenach od 1MW/U do 5MW/U, znajduj¹cych siê
w granicy strefy uci¹¿liwego oddzia³ywania projektowanej
drogi wojewódzkiej, oznaczonej symbolem na rysunku planu
obowi¹zuje nakaz ograniczenia uci¹¿liwo�ci ha³asu komunika-
cyjnego poprzez:

1) zastosowanie zasad akustyki budowlanej i architekto-
nicznej;

2) dopuszczenie ekranowania w strefie rezerwy pod komuni-
kacjê, oznaczonej symbolem na rysunku planu, pod wa-
runkiem zachowania ekspozycji na budynki zabytkowe od
strony drogi wojewódzkiej 430 oraz braku kolizji z dojaz-

dem i doj�ciem do budynków istniej¹cych na terenach
1MW/J, 5MW/U.

3. Na terenie 1 P obowi¹zuje nakaz ograniczenia uci¹¿-
liwo�ci poprzez szczególne zagospodarowanie w strefie izola-
cyjnej, oznaczonej symbolem na rysunku planu:

1) zastosowanie zasad akustyki budowlanej;

2) wprowadzenie pasa zwartej zieleni wysokiej;

3) ekranowanie.

4. Nakaz uwzglêdnienia ograniczeñ, wynikaj¹cych z po-
³o¿enia czê�ci terenów w s¹siedztwie dwutorowej linii elektro-
energetycznej WN-110kV, oznaczonej symbolem na rysunku
planu, zgodnie z warunkami, okre�lonymi §12 ust. 5.

5. Nakaz uwzglêdnienia wymagañ wynikaj¹cych z po³o-
¿enia czê�ci terenu w granicach strefy po�redniej zewnêtrznej
wód podziemnych i powierzchniowych, oznaczonej symbo-
lem na rysunku planu, okre�lonych w §10 ust. 6.

DZIA£ IV

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków
oraz dóbr kultury wspó³czesnej

§7. 1. Dla ochrony dziedzictwa kulturowego w planie wy-
znacza siê:

1) budynki wpisane do rejestru zabytków, chronione na
podstawie przepisów odrêbnych;

2) strefê ochrony konserwatorskiej,

3) strefê ochrony archeologicznej.

2. W strefie ochrony konserwatorskiej, oznaczonej sym-
bolem na rysunku planu ustala siê:

1) obowi¹zek konserwacji zachowanych elementów uk³adu
przestrzennego zak³adów ziemniaczanych i fabryki dro¿d¿y
na terenach 3U, 2MW/U, 3MW/U, 5MW/U;

2) nakaz ochrony historycznych osiedli mieszkaniowych na
terenach 1MW/U, 4MW/U;

3) nakaz pe³nej ochrony elewacji budynków:

a) zachowanie �cian szczytowych budynków ujêtych w
rejestrze zabytków, oznaczonych symbolem na rysun-
ku planu oraz budynków na terenie 1MW/U, 4MW/U,

b) utrzymanie i przywracanie lic ceglanych oraz detalu
architektonicznego budynków zabytkowych;

4) nakaz ochrony wnêtrz przemys³owych i utrzymania pier-
wotnych tendencji w uk³adzie:

a) równoleg³ym do komunikacji w dawnych zak³adach
ziemniaczanych, w budynkach, oznaczonych na rysun-
ku planu numerami 2, 3, 4, 5, 6,

b) prostopad³ym do komunikacji w fabryce dro¿d¿y, obej-
muj¹cej budynki oznaczone na rysunku planu numera-
mi 9, 10, 11;

5) nakaz dostosowania nowej zabudowy do historycznej
kompozycji przestrzennej, w zakresie usytuowania, skali i
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bry³y oraz nawi¹zania formami wspó³czesnymi do lokalnej
tradycji architektonicznej.

3. W strefie ochrony archeologicznej, oznaczonej symbo-
lem na rysunku planu ustala siê nakaz ochrony obiektów
archeologicznych, zwi¹zanych z osadnictwem pradziejowym i
�redniowiecznym oraz z zabytkow¹ zabudow¹ mieszkaniow¹
i przemys³ow¹;

4. Dla obiektów wpisanych do rejestru zabytków obowi¹-
zuj¹ przepisy odrêbne.

DZIA£ V

Wymagania wynikaj¹ce z potrzeby kszta³towania
przestrzeni publicznych

§8. 1. Na obszarze planu wyznacza siê tereny przestrzeni
publicznych w formie dróg publicznych, publicznego ci¹gu
pieszo rowerowego wzd³u¿ Warty oraz terenów wód.

2. Na terenach przestrzeni publicznych ustala siê nastê-
puj¹ce zasady zagospodarowania:

1) ogóln¹ dostêpno�æ terenu,

2) mo¿liwo�æ lokalizacji, w przypadku ulic poza pasem jezd-
nym, urz¹dzeñ zwi¹zanych z utrzymaniem i eksploatacj¹
dróg oraz urz¹dzeñ infrastruktury technicznej, pod warun-
kiem nienaruszania wymagañ okre�lonych w przepisach
odrêbnych;

3) zakaz lokalizacji reklam wielkoformatowych;

4) zakaz podzia³ów i grodzenia terenu.

DZIA£ VI

Parametry i wska�niki kszta³towania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy,

gabaryty obiektów i wska�niki intensywno�ci zabudowy;

§9. 1.Dla terenów zabudowy wielorodzinnej MW ustala
siê:

1) maksymalna wysoko�æ:

a) dla terenów 1MW, 2MW, 6MW do 3 kondygnacji
nadziemnych, nie wiêcej ni¿ 12 m,

b) dla 3MW, 5MW do 4 kondygnacji nadziemnych, nie
wiêcej ni¿ 15 m,

c) dla terenu 4MW do 35 m, w strefie lokalizacji dominan-
ty architektonicznej, oznaczonej symbolem na rysunku
planu;

2) maksymalna powierzchnia zabudowy nadziemnej:

a) na terenie 1MW, 2MW, 6MW: do 25%,

b) na terenie 3MW, 5MW: do 30%,

c) na terenie 4MW: do 250 m2

3) minimalna powierzchnia biologicznie czynna na tere-
nie: 30%;

4) minimalna szeroko�æ dróg dojazdowych wewnêtrz-
nych 6 m;

5) minimalna ilo�æ miejsc parkingowych: 2 miejsca postojo-
we/mieszkanie;

2. Dla terenów zabudowy wielorodzinnej MW/U ustala
siê:

1) maksymalna wysoko�æ:

a) dla terenów 1MW/U, 4MW/U do 3 kondygnacji nad-
ziemnych, nie wiêcej ni¿ 12 m,

b) dla terenów 2MW/U, 3MW/U do 4 kondygnacji nad-
ziemnych, nie wiêcej ni¿ 15 m,

c) dla terenu 5MW/U do 5 kondygnacji, nie wiêcej ni¿ 20 m;

2) maksymalna powierzchnia zabudowy na terenie: do 25%

3) minimalna powierzchnia biologicznie czynna:

a) na terenie 1MW/U nie mniej ni¿ 60%,

b) na pozosta³ych terenach do 30%;

4) minimalna szeroko�æ dróg dojazdowych wewnêtrznych
8 m, a doj�æ i dojazdów 5 m;

5) minimalna ilo�æ miejsc parkingowych:

a) 2 miejsca postojowe/mieszkanie,

b) 20 miejsc postojowych/1 000 m2 pow. u¿ytkowej us³ug;

6) wielko�æ funkcji mieszkaniowej:

a) na terenie 1MW/U nie wiêcej ni¿ 50%,

b) na pozosta³ych terenach nie wiêcej ni¿ 35%;

7) dla terenów 2MW/U, 3MW/U, 5MW/U ³¹czna powierzchnia
sprzeda¿y w 1 budynku od 400 do 2 000 m2

3. Dla terenów zabudowy us³ugowej U ustala siê:

1) maksymalna wysoko�æ zabudowy: do 4 kondygnacji nad-
ziemnych;

2) maksymalna powierzchnia zabudowy:

a) na terenie 1U, 3U, 4U do 60%,

b) na terenie 2U do 50%;

3) minimalna powierzchnia biologicznie czynna:

a) na terenie 1U, 3U, 4U nie miej ni¿ 25%,

b) na terenie 2U nie mniej ni¿ 30%;

4) minimalna ilo�æ miejsc parkingowych

a) dla terenu 2U minimum 30 stanowisk,

b) dla pozosta³ych terenów 20/1 000 m2 pow. u¿ytkowej;

5) dla terenów 1U, 3U ³¹czna powierzchnia sprzeda¿y w
1 budynku od 400 do 2 000 m2.

6) dla terenów 3U, 4U wielko�æ funkcji mieszkaniowej uzupe³-
niaj¹cej  do 30%.

4. Dla terenu zabudowy techniczno-produkcyjnej P usta-
la siê:
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1) maksymalna wysoko�æ zabudowy do 15 m;

2) maksymalna powierzchnia zabudowy na dzia³ce:do 50%;

3) minimalna powierzchnia biologicznie czynna: 20%;

4) minimalna ilo�æ miejsc parkingowych dla samochodów
ciê¿arowych:

a) przy dzia³alno�ci logistycznej: minimum 2,5/1 000m2

powierzchni u¿ytkowej,

b) przy innym rodzaju dzia³alno�ci: minimum 5/1 000 m2,
ale nie mniej ni¿ 5 miejsc na dzia³kê;

5) minimalna ilo�æ miejsc parkingowych dla samochodów
osobowych, wynikaj¹ca z potrzeb pracowników i klientów
musi byæ ulokowana w obrêbie obszaru dzia³alno�ci;

6) dojazd dla samochodów ciê¿arowych wy³¹cznie z terenów
7KDW, 8KDW.

5. Dla terenów sportu i rekreacji US ustala siê:

1) maksymalna wysoko�æ zabudowy: do 12 m,

2) dla terenu 1US dopuszczenie przewy¿szenia zabudowy do
wysoko�ci 14 m w obrêbie strefy lokalizacji dominanty
architektonicznej, na powierzchni nie wiêkszej ni¿ 100 m2;

3) maksymalna powierzchnia zabudowy na terenie: do 60%,

4) minimalna powierzchnia biologicznie czynna na terenie:
20%,

5) ilo�æ miejsc parkingowych:

a) dla terenu 1US 25/1 000 m2 pow. u¿ytkowej obiektów,

b) dla terenu 2US miejsc parkingowych nie wyznacza siê.

c) dla terenu SUS 15/1 000 m2 pow. u¿ytkowej obiektów,

6. Dla terenów dróg publicznych dojazdowych KDD usta-
la siê:

1) szeroko�æ pasa jezdni:

a) dla terenu 1KDD minimum 7 m,

b) dla terenu 2KDD minimum 5 m;

2) szeroko�æ chodników dla terenu 1KDD minimum 1,5 m;

3) szeroko�æ pasa zieleni na terenie 1KDD minimum 3 m;

4) dopuszczenie urz¹dzenia ulicy 2KDD jako jednoprzestrzen-
nej.

7. Dla terenów dróg wewnêtrznych KDW ustala siê:

1) szeroko�æ pasa jezdni minimum 7 m;

2) szeroko�æ chodników minimum 1,5 m;

3) szeroko�æ pasa zieleni minimum 3 m.

8. Dla terenów placów publicznych KP ustala siê:

1) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 10%;

2) minimalna szeroko�æ pasa jezdnego 7 m;

3) minimalna szeroko�æ chodnika 1,5 m.

9. Dla terenów ci¹gów pieszo-rowerowych KX ustala
siê:

1) minimalna szeroko�æ przej�cia pieszego: 2 m;

2) minimalna szeroko�æ drogi rowerowej:

a) dla terenów 1KX, 2KX 2,5 m,

b) dla terenu 3KX 4,5 m;

10. Dla terenów ogrodów dzia³kowych ZD ustala siê:

1) minimalna powierzchnia biologicznie czynna: 80%,

2) max powierzchnia pojedynczego tymczasowego obiektu
budowlanego: 25 m2.

11. Dla terenów komunikacji i zieleni naturalnej KD/ZN
ustala siê minimaln¹ powierzchniê biologicznie czynn¹: 25%.

12. Dla terenów zieleni naturalnej ZN ustala siê:

1) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 80%;

2) szeroko�æ �cie¿ki pieszej maksimum 1,5 m.

13. Dla terenów wód WS ustala siê maksymaln¹ po-
wierzchniê zabudowy do 100 m2

14. Dla terenów infrastruktury 1K ustala siê maksymaln¹
powierzchniê zabudowy do 100%.

DZIA£ VII

Granice i sposoby zagospodarowania terenów
lub  obiekty podlegaj¹ce ochronie,

ustalone na podstawie przepisów odrêbnych:

§10. 1. Zasiêg granic terenów i obiekty podlegaj¹ce ochro-
nie okre�la rysunek planu.

2. Dla terenu po³o¿onego w granicach II strefy obszaru
ograniczonego u¿ytkowania dla lotniska wojskowego Poznañ
- Krzesiny w Poznaniu obowi¹zuje:

1) zakaz budowy szpitali, domów opieki i zabudowy zwi¹za-
nej ze sta³ym pobytem dzieci i m³odzie¿y, takich jak
internaty, domy dziecka itp.,

2) mo¿liwo�æ lokalizowania zabudowy mieszkaniowej pod
warunkiem zapewnienia wymaganego klimatu akustycz-
nego w pomieszczeniach wymagaj¹cych ochrony aku-
stycznej.

3. Dla terenu po³o¿onego w granicach III strefy obszaru
ograniczonego u¿ytkowania dla lotniska wojskowego Poznañ
- Krzesiny w Poznaniu dopuszcza siê lokalizowanie wszelkiej
zabudowy pod warunkiem zapewnienia wymaganego klimatu
akustycznego w pomieszczeniach wymagaj¹cych ochrony
akustycznej.

4. Dla terenów 1US, 2US, SUS, 1ZN, 3KX, po³o¿onych w
obrêbie granic bezpo�redniego zagro¿enia powodzi¹dla rzeki
Warty obowi¹zuje zakaz:

1) lokalizowania inwestycji zaliczanych do przedsiêwziêæ
mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na �rodowisko, groma-
dzenia �cieków, odchodów zwierzêcych, �rodków chemicz-
nych, a tak¿e innych materia³ów, które mog¹ zanieczy�ciæ
wody, prowadzenia odzysku lub unieszkodliwiania odpa-
dów, w tym w szczególno�ci ich sk³adowania;
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2) wykonywania urz¹dzeñ wodnych oraz wznoszenia innych
obiektów budowlanych;

3) sadzenia drzew lub krzewów, z wyj¹tkiem ro�linno�ci
stanowi¹cej element zabudowy biologicznej doliny rzecz-
nej lub s³u¿¹cej do wzmacniania brzegów, obwa³owañ lub
odsypisk;

4) zmiany ukszta³towania terenu, sk³adowania materia³ów
oraz wykonywania innych robót z wyj¹tkiem robót zwi¹-
zanych z regulacj¹ lub utrzymywaniem wód oraz brzegu,
a tak¿e utrzymywaniem lub odbudow¹, rozbudow¹ lub
przebudow¹ wa³ów przeciwpowodziowych wraz z ich in-
frastruktur¹;

5) dopuszcza siê mo¿liwo�æ odstêpstwa od zakazów, okre�lo-
nych w pkt 1, 2, 3, 4 przy spe³nieniu wymagañ, wynikaj¹-
cych z przepisów odrêbnych.

5. Dla obiektów zabytkowych obowi¹zuj¹ ustalenia okre-
�lone w §7.

6. Dla terenów po³o¿onych w granicy strefy ochrony
po�redniej zewnêtrznej wód podziemnych i powierzchnio-
wych oraz strefy ochrony po�redniej zewnêtrznej wód po-
wierzchniowych ujêcia wody �Dêbina obowi¹zuje zakaz:

1) wznoszenia obiektów budowlanych oraz wykonywania
robót lub innych czynno�ci, które mog¹ spowodowaæ
trwa³e zanieczyszczenie gruntów lub wód,

2) lokalizowania inwestycji zaliczonych do przedsiêwziêæ
mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na �rodowisko;

3) dopuszcza siê mo¿liwo�æ odstêpstwa od zakazów, okre�lo-
nych w pkt 1, 2 przy spe³nieniu wymagañ, wynikaj¹cych
z przepisów odrêbnych.

DZIA£ VIII

Szczegó³owe zasady i warunki podzia³u oraz scalania
i podzia³u nieruchomo�ci:

§11. W planie nie okre�la siê terenów wymagaj¹cych
wszczêcia procedury scalania i podzia³u nieruchomo�ci w
rozumieniu przepisów odrêbnych.

2. Na terenie 1ZD obowi¹zuje zakaz podzia³u;

3. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej i mieszkalno-
us³ugowej wprowadza siê:

1) mo¿liwo�æ wydzielenia dzia³ek o powierzchni nie mniejszej
ni¿ 2 000 m pod warunkiem zapewnienia dostêpu do drogi
publicznej, wydzielenie dzia³ek o powierzchni mniejszej ni¿
2 000 m2 jest mo¿liwe na potrzeby doj�æ i dojazdów do
dzia³ek zabudowanych;

2) mo¿liwo�æ ³¹czenia dzia³ek przy zachowaniu powierzchni
zabudowy okre�lonej w §9.

4. minimalna wielko�æ dzia³ki, okre�lona w ust. 4 pkt 1
nie dotyczy terenów przeznaczonych pod infrastrukturê tech-
niczn¹;
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DZIA£ IX

Szczególne warunki zagospodarowania terenów
oraz ograniczenia w ich u¿ytkowaniu

§12. 1. Dla terenu po³o¿onego w granicach strefy konser-
watorskiej obowi¹zuj¹ ustalenia §7 ust. 2.

2. Dla terenu po³o¿onego w strefie uci¹¿liwo�ci akustycz-
nej od drogi wojewódzkiej obowi¹zuj¹ ustalenia §6 ust. 2.

3. Dla terenu po³o¿onego w strefie izolacyjnej od uci¹¿li-
wo�ci terenów przemys³owych obowi¹zuj¹ ustalenia §6 ust. 4.

4. W pasie terenu stanowi¹cego rezerwê pod komunika-
cjê obowi¹zuje zakaz zabudowy kubaturowej.

5. W strefie oddzia³ywania linii energetycznej 110 kv
obowi¹zuje:

1) zakaz zabudowy w odleg³o�ci mniejszej ni¿ 4,5 m od osi
skrajnego przewodu,

2) zakaz lokalizacji pod lini¹ kominów, parkingów oraz zieleni
o wysoko�ci wiêkszej ni¿ 2 m w fazie maksymalnego
wzrostu oraz wszelkich nasadzeñ drzew i krzewów na
trasach elektroenergetycznych linii kablowych.

6. W granicy strefy ochrony po�redniej zewnêtrznej wód
podziemnych i powierzchniowych oraz strefy ochrony po�red-
niej zewnêtrznej wód powierzchniowych ujêcia wody �Dêbi-
na� dopuszcza siê zabudowê pod warunkiem zachowania
przepisów odrêbnych.

DZIA£ X

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów
komunikacji i infrastruktury technicznej

§13. 1. W zakresie systemu komunikacji ustala siê:

1) powi¹zanie obszaru planu z systemem drogowym miasta
w miejscach oznaczonych symbolem na rysunku planu,
poprzez 3 skrzy¿owania jednopoziomowe z drog¹ woje-
wódzk¹ 430 oraz poprzez skrzy¿owanie bezkolizyjne na
terenie 1KD/ZN;

2) lokalizacjê ulic, objêtych stref¹ ograniczonej prêdko�ci:

a) publicznych klasy dojazdowej: 1KDD, 2KDD,

b) wewnêtrznych: 1KDW, 2KDW, 3KDW, 4KDW, 5KDW,
6KDW, 7KDW, 8KDW

3) lokalizacjê placów wewnêtrznych 1KP, 2KP, 3KP;

4) lokalizacjê ci¹gów pieszo-rowerowych:

a) publicznego - na terenie 3KX z wydzielon¹ drogê
rowerow¹ o charakterze rekreacyjnym,

b) publicznego - w strefie rezerwy terenu pod komunika-
cjê, stanowi¹cego kontynuacjê drogi rowerowej zbior-
czej kat. II, przebiegaj¹cej na terenie miasta Poznania;

c) wewnêtrznych - na terenach 1KX, 2KX;
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5) dopuszczenie ruchu autobusowego na terenach 1KDD,
1KDW, 1KP, 6KDW oraz ruchu pojazdów ciê¿arowych o
du¿ym tona¿u na terenach 7KDW, 8KDW,

6) lokalizacjê parkingów na terenach 1KP, 2KP, 3KP;

2. W liniach rozgraniczaj¹cych dróg dopuszcza siê:

1) prowadzenie sieci infrastruktury technicznej na warunkach
okre�lonych w przepisach szczególnych;

2) lokalizacjê jezdni, chodników, dróg rowerowych, obiektów
infrastruktury technicznej, ma³ej architektury,

3) lokalizacjê urz¹dzeñ obs³ugi komunikacji zbiorowej: przy-
stanków, zatok autobusowych, wiat na terenach 1KD,
1KDW, 1KDP.

3. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady obs³ugi komunikacyjnej
zabudowy:

1) dojazd i doj�cie do kwarta³ów zabudowy z dróg publicz-
nych KD, wewnêtrznych KDW i placów KP;

2) dostêp wy³¹cznie pieszo-rowerowy z terenów 1KX, 2KX, 3KX;

3) dopuszczenie dojazdu samochodowego do terenu 3US z
ci¹gu pieszo-rowerowego 3KX;

4) dojazd do zabudowy zlokalizowanej na terenie 1MW w
strefach wjazdów, oznaczonych symbolem na rysunku
planu;

5) mo¿liwo�æ wyznaczenia miejsc postojowych w ulicach
KDW oraz na terenach przeznaczonych pod zabudowê na
zasadach okre�lonych w §9;

6) obowi¹zek zapewnienia dostêpu do urz¹dzeñ infrastruktu-
ry technicznej dla s³u¿b eksploatacyjnych;

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

1) zachowanie istniej¹cej sieci i urz¹dzeñ infrastruktury
technicznej wodoci¹gowej, kanalizacji sanitarnej, desz-
czowej, gazowej, elektroenergetycznej, telekomunika-
cyjnej i cieplnej z dopuszczeniem jej rozbudowy, prze-
budowy i remontu;

2) mo¿liwo�æ usuniêcia istniej¹cych sieci infrastruktury
technicznej, je¿eli koliduj¹ z projektowan¹ zabudow¹;

5. W zakresie sieci wodoci¹gowej ustala siê:

zaopatrzenie w wodê pitn¹ z sieci wodoci¹gowej, istniej¹-
cej w ulicy Armii Poznañ oraz w ulicy 1 Maja;

6. W zakresie kanalizacji sanitarnej i deszczowej ustala
siê:

1) lokalizacjê przepompowni �cieków na terenie infrastruktu-
ry technicznej 1K;

2) odprowadzenie �cieków komunalnych wy³¹cznie do sieci
kanalizacji sanitarnej, poprzez system grawitacyjno-pom-
powy;

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

4) dopuszczenie retencjonowania wód opadowych oraz wtór-
nego wykorzystania do celów bytowo- gospodarczych;

7. W zakresie sieci elektroenergetycznej ustala siê:

1) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z sieci elektroenerge-
tycznej w ulicy Armii Poznañ i ulicy 3 Maja

2) mo¿liwo�æ lokalizacji stacji transformatorowych jako wbu-
dowanych w budynki na poziomie �O� lub jako wolnosto-
j¹cych w poszerzeniach ulic lub na pozosta³ych terenach;

3) zakaz lokalizacji napowietrznych linii elektroenergetycznych;

4) mo¿liwo�æ pod³¹czenia terenu do sieci telekomunika-
cyjnej;

5) lokalizacjê nowych linii telekomunikacyjnych wy³¹cznie
jako kablowych sytuowanych na terenach komunikacji;

6) lokalizacjê wêz³ów telekomunikacyjnych i szafek kablowych
na terenach dróg publicznych i pozosta³ych terenach;

7) zakaz lokalizacji obiektów uniemo¿liwiaj¹cych dojazd do
istniej¹cej infrastruktury ciê¿kim sprzêtem transportowym;

8) zachowanie istniej¹cej dwutorowej linii energetycznej 110 kv
relacji Luboñ- Poznañ po³udnie i Górczyn- Poznañ Po³udnie.

8. W zakresie sieci gazowej ustala siê: zaopatrzenie w gaz
z sieci gazowej w ulicy Armii Poznañ i ulicy 3 Maja;

9. W zakresie ogrzewania ustala siê:

1) ogrzewanie - gazowe, olejowe, elektryczne lub inne, wy-
³¹cznie z ekologicznych �róde³ ciep³a, nie przekraczaj¹ce
norm emisji zanieczyszczeñ;

2) mo¿liwo�æ lokalizacji centralnej kot³owni dla zespo³u bu-
dynków mieszkaniowych lub us³ugowych

DZIA£ XI

Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania,
urz¹dzenia i u¿ytkowania terenów

§14. 1. Na terenie 1ZD dopuszcza siê lokalizacjê tymczaso-
wych obiektów budowlanych, zgodnie z przepisami odrêbnymi

2. Na terenach 1MW/U-5MW/U, 1U w granicy rezerwy
terenu pod komunikacjê dopuszcza siê mo¿liwo�æ tymczaso-
wego zlokalizowania parkingów w zieleni.

ROZDZIA£ III

Przepisy koñcowe

1. Dla terenu objêtego planem ustala siê 30% stawkê, o której
mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

2. Wykonanie niniejszej uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Miasta Luboñ.

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

Przewodnicz¹cy Rady
(-) Ryszard Olszewski


