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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie 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 i Nr 157, poz. 1241) oraz 
art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu 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 następuje:

§1. 1. Po stwierdzeniu zgodno[ci ze ｧStudium 
uwarunkowaG i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Poznaniaｦ ｠ uchwaEa Nr 
XXXI/299/V/2008 Rady Miasta Poznania z dnia 18 
stycznia 2008 roku, uchwala się miejscowy plan za-
gospodarowania przestrzennego ｧRataje ｠ Park IIｦ 
w Poznaniu, zwany dalej ｧplanemｦ.

2. Granice obszaru objętego planem okre[la rysu-
nek planu.

3. Integralne czę[ci uchwaEy stanowią:
1) rysunek planu, zatytuEowany Miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego ｧRataje ｠ Park 
IIｦ w Poznaniu, opracowany w skali 1:2000, stano-
wiący zaEącznik Nr 1;

2) rozstrzygnięcie Rady Miasta Poznania o spo-
sobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu 
planu, stanowiące zaEącznik Nr 2;

3) rozstrzygnięcie Rady Miasta Poznania o spo-
sobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które nalerą do zadaG wEasnych gminy 
oraz zasadach ich finansowania, stanowiące zaEącz-
nik Nr 3.

§2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) linii rozgraniczającej ｠ nalery przez to rozumieć 

linię rozgraniczającą tereny o rórnym przeznaczeniu 
lub rórnych zasadach zagospodarowania;

2) oczku wodnym ｠ nalery przez to rozumieć 
otwarty, sztuczny zbiornik wodny o powierzchni do 
0,5 ha;

3) ogrodzeniu arurowym ｠ nalery przez to rozu-
mieć ogrodzenie, w którym czę[ć arurowa stanowi 
nie mniej nir 70% powierzchni caEkowitej ogrodze-
nia;

4) ogródku gastronomicznym ｠ nalery przez to ro-
zumieć tymczasowy obiekt budowlany, nie poEączo-
ny trwale z gruntem i nie wydzielony z przestrzeni 
za pomocą przegród, zadaszony w formie markiz lub 
parasoli, przeznaczony do [wiadczenia usEug gastro-
nomicznych, znajdujący się w sąsiedztwie lokalu 
gastronomicznego, który stanowi dla niego stosow-
ne zaplecze socjalno-sanitarne;

5) stacji bazowej telefonii komórkowej ｠ nalery 
przez to rozumieć obiekt radiokomunikacyjny skEa-
dający się z urządzeG elektro-przesyEowych oraz 
konstrukcji wsporczej i zestawów anten;

6) strefie zieleni wysokiej ｠ nalery przez to ro-
zumieć pas terenu przeznaczony pod nasadzenia 
drzew i krzewów, stanowiący izolację wizualną i 
akustyczną;

7) szyldzie ｠ nalery przez to rozumieć oznaczenie 
jednostki organizacyjnej lub przedsiębiorcy, ich sie-
dzib lub miejsc [wiadczenia usEug;

8) tablicy informacyjnej ｠ nalery przez to rozu-
mieć element systemu informacji miejskiej, informa-
cji turystycznej lub przyrodniczej;

9) terenie ｠ nalery przez to rozumieć powierzchnię 
o okre[lonym przeznaczeniu i zasadach zagospoda-
rowania, wyznaczoną na rysunku planu liniami roz-
graniczającymi oraz oznaczoną kolorem i symbolem 
cyfrowo-literowym;

10) urządzeniu reklamowym - nalery przez to ro-
zumieć no[nik informacji wizualnej w jakiejkolwiek 
materialnej formie wraz z elementami konstrukcyj-
nymi i zamocowaniami, niebędący szyldem, tablicą 
informacyjną lub znakiem w rozumieniu przepisów o 
znakach i sygnaEach drogowych.

§3. Na obszarze planu ustala się następujące prze-
znaczenie terenów:

1) tereny zieleni urządzonej ｠ park publiczny, 
oznaczone na rysunku planu symbolami 1ZP, 2ZP, 
3ZP i 4ZP;

2) tereny zieleni urządzonej z lokalizacją inwesty-
cji celu publicznego w zakresie sieci infrastruktury 
technicznej kanalizacyjnej, oznaczone na rysunku 
planu symbolami 1ZP/K i 2ZP/K;

3) tereny dróg wewnętrznych, oznaczone na ry-
sunku planu symbolem 1KDW i 2KDW.

§4. W zakresie zasad ochrony i ksztaEtowania Eadu 
przestrzennego ustala się:

1) zakaz lokalizacji napowietrznych sieci infra-

1496

UCHWADA Nr LXVII/915/V/2010 RADY MIASTA POZNANIA

z dnia 2 lutego 2010 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ｧRataje ｠ Park IIｦ w Poznaniu



Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 74 ｠ 7961 ｠ Poz. 1496

struktury technicznej;
2) zakaz lokalizacji wolno stojących stacji trans-

formatorowych;
3) zakaz sadzenia drzew i krzewów wysokich, w 

pasie o szeroko[ci nie mniejszej nir 10,0 m od osi 
widokowych na terenach 2ZP i 4ZP, wskazanych na 
rysunku planu;

4) zakaz lokalizacji ogrodzeG na terenie parku oraz 
w granicy obszaru objętego planem, wskazanej na 
rysunku, z zastrzereniem §8 ust. 1 pkt 11 i 12 oraz 
ust. 2 pkt 6;

5) dopuszczenie nasadzeG rywopEotów wzdEur 
dróg pieszych i [cierek rowerowych, z uwzględnie-
niem pkt 3.

§5. W zakresie zasad ochrony [rodowiska, przyro-
dy i krajobrazu kulturowego ustala się:

1) zagospodarowanie terenu, z uwzględnieniem 
istniejących cennych gatunkowo drzew i krzewów;

2) zagospodarowanie zielenią wszystkich wolnych 
od utwardzenia terenów, w tym zielenią wysoką w 
strefach wskazanych na rysunku planu;

3) nakaz dostosowania zieleni do lokalnych wa-
runków glebowo-wodnych oraz warunków [rodowi-
ska miejskiego;

4) rekultywację gleby lub ziemi w przypadku ich 
zanieczyszczenia, zgodnie z przepisami odrębnymi;

5) wykorzystywanie nadmiaru mas ziemnych po-
zyskanych podczas prac ziemnych w obrębie tere-
nów lub usuwanie ich, zgodnie z przepisami odręb-
nymi;

6) segregację i zagospodarowanie odpadów, 
zgodnie z planem gospodarki odpadami dla miasta 
Poznania i przepisami odrębnymi;

7) zachowanie dopuszczalnych poziomów haEasu 
w [rodowisku, jak dla terenów zabudowy mieszka-
niowej wielorodzinnej na granicy z terenami zabu-
dowy mieszkaniowej wielorodzinnej, zlokalizowanej 
poza planem, zgodnie z przepisami odrębnymi;

8) zagospodarowanie wód opadowych i roztopo-
wych w obrębie danego terenu, zgodnie z przepisa-
mi odrębnymi, z zastrzereniem pkt 9;

9) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych 
z terenu 1KDW do sieci kanalizacji deszczowej;

10) dopuszczenie nawierzchni umorliwiających 
infiltrację wód opadowych i roztopowych dla dróg 
pieszych, placów, boisk sportowych, miejsc posto-
jowych i terenu 2KDW;

11) zaopatrzenie w wodę budynku, o którym 
mowa w §8 ust. 1 pkt 2, z miejskiej sieci wodocią-
gowej;

12) odprowadzenie [cieków bytowych do sieci 
kanalizacji sanitarnej;

13) dopuszczenie stosowania indywidualnych 
systemów grzewczych w budynku, o którym mowa 
w §8 ust. 1 pkt 2, z zastrzereniem pkt 14, zgodnie 
z przepisami odrębnymi;

14) zakaz stosowania pieców, trzonów kuchen-
nych i kotEów na paliwo staEe, z wyjątkiem paliw 
odnawialnych z biomasy.

§6. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kultu-

rowego i zabytków oraz dóbr kultury wspóEczesnej 
ustala się przeprowadzenie rozpoznania archeolo-
gicznego, jereli wymagają tego przepisy odrębne.

§7. W zakresie wymagaG wynikających z potrzeb 
ksztaEtowania przestrzeni publicznych ustala się:

1) obszar objęty granicami uchwalenia planu jako 
obszar przestrzeni publicznej, dla której nakazuje się 
zachowanie swobodnego dostępu, z zastrzereniem 
§ 8 ust. 1 pkt 2 i 17, zgodnie z pozostaEymi ustale-
niami planu;

2) lokalizację punktów widokowych w kierunku 
bryEy ko[cioEa w miejscach oznaczonych na rysunku 
planu;

3) nakaz wyksztaEcenia placów na terenie 1ZP, 
2ZP i 4ZP, zgodnie z rysunkiem planu, z uwzględ-
nieniem pkt 5;

4) obudowę oczka wodnego materiaEami budow-
lanymi pochodzenia naturalnego;

5) stosowanie spójnych elementów zagospoda-
rowania w nawierzchniach posadzek, w obiektach 
maEej architektury i o[wietleniu;

6) zakaz lokalizacji stacji bazowych telefonii ko-
mórkowej;

7) zakaz lokalizacji urządzeG reklamowych;
8) zakaz lokalizacji miejsc postojowych dla samo-

chodów, z zastrzereniem §8 ust. 1 pkt 17.
§8. 1. Dla terenów oznaczonych symbolami 1ZP, 

2ZP, 3ZP i 4ZP w zakresie parametrów i wskapni-
ków ksztaEtowania zabudowy oraz zagospodarowa-
nia terenu ustala się:

1) zakaz lokalizacji budynków, z uwzględnieniem 
pkt 2;

2) dopuszczenie na terenie 1ZP zachowania istnie-
jącego budynku mieszkalno-usEugowego, bez prawa 
rozbudowy i nadbudowy, wskazanego na rysunku 
planu, z uwzględnieniem pkt 3 i 4;

3) dopuszczenie funkcji gastronomicznej w bu-
dynku, o którym mowa w pkt 2;

4) dopuszczenie na terenie 1ZP lokalizacji jednego 
ogródka gastronomicznego przy budynku, o którym 
mowa w pkt 2, zgodnie z rysunkiem planu;

5) dopuszczenie lokalizacji szyldów o Eącznej po-
wierzchni nie większej nir 1 m2, wyEącznie na ele-
wacji budynku, o którym mowa w pkt 2;

6) powierzchnię terenu biologicznie czynną nie 
mniejszą nir 70%;

7) lokalizację budowli sportowych, urządzeG re-
kreacji plenerowej i urządzeG związanych z organi-
zacją parku;

8) dopuszczenie lokalizacji obiektów maEej archi-
tektury;

9) dopuszczenie lokalizacji oczka wodnego, fon-
tanny z kaskadami wodnymi na terenie 4ZP, z 
uwzględnieniem §7 pkt 4 i 5;

10) dopuszczenie lokalizacji wolno stojących ta-
blic informacyjnych;

11) dopuszczenie lokalizacji ogrodzeG arurowych 
wyEącznie na granicy dziaEek szkolnych oraz o[rodka 
zdrowia na terenie 2ZP i 3ZP, z uwzględnieniem pkt 
12;
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12) dopuszczenie lokalizacji ogrodzeG z siatki dla 
zabezpieczenia boisk sportowych i urządzeG związa-
nych z organizacją parku;

13) lokalizację dróg pieszych i [cierek rowero-
wych, zgodnie z rysunkiem planu, z uwzględnie-
niem pkt 16;

14) szeroko[ć [cierki rowerowej nie mniejszą nir 
3,0 m;

15) szeroko[ć drogi pieszej nie mniejszą nir 3,0 
m;

16) w przypadku równolegEego przebiegu [cierek 
rowerowych i dróg pieszych nakaz lokalizacji pasa 
zieleni między nimi o szeroko[ci nie mniejszej nir 
1,0 m;

17) lokalizację na dz. nr 6/22 i 6/23, ark. 13, obr. 
Rataje miejsc postojowych:

a) dla rowerów w ilo[ci nie mniejszej nir:
- 2 miejsca postojowe na karde 100,0 m2 po-

wierzchni urytkowej obiektu usEugowego,
- 1,5 miejsca postojowego na karde 10 miejsc w 

obiektach gastronomicznych,
b) dla samochodów osobowych w ilo[ci nie mniej 

nir:
- 1,5 miejsca postojowego na mieszkanie,
- 4,5 miejsca postojowego na karde 100 m2 

powierzchni urytkowej obiektu usEugowego, z 
uwzględnieniem 0,6 miejsca postojowego dla pojaz-
dów osób niepeEnosprawnych,

- 3,6 miejsca postojowego na karde 10 miejsc w 
obiektach gastronomicznych, w tym 0,6 miejsc po-
stojowych dla pojazdów osób niepeEnosprawnych;

18) dostęp do terenów wyEącznie dla ruchu pie-
szego i rowerowego, z zastrzereniem pkt. 19 i 20;

19) dostęp do budynku, o którym mowa w pkt 2, 
z dróg publicznych poza planem, jednym zjazdem 
poprzez teren 1KDW;

20) dopuszczenie dostępu dla pojazdów obsEugi 
technicznej terenu:

a) 1ZP do dróg publicznych poza planem poprzez 
teren 1KDW,

b) 2ZP do dróg publicznych poza planem poprzez 
teren 1KDW,

c) 3ZP do dróg publicznych poza planem ｠ jednym 
zjazdem,

d) 4ZP do dróg publicznych poza planem ｠ jednym 
zjazdem poprzez teren 3ZP i 2ZP/K oraz do dróg pu-
blicznych poza planem;

21) dopuszczenie lokalizacji innych nir wyznaczo-
ne na rysunku planu dróg pieszych i [cierek rowe-
rowych, zgodnie z pozostaEymi ustaleniami planu;

22) dopuszczenie zachowania istniejącej i lokaliza-
cji nowej sieci infrastruktury technicznej, z uwzględ-
nieniem §12.

2. Dla terenów oznaczonych symbolami 1ZP/K i 
2ZP/K w zakresie parametrów i wskapników ksztaE-
towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu 
ustala się:

1) dopuszczenie lokalizacji dróg pieszych i [cierek 
rowerowych, z uwzględnieniem pkt 9;

2) szeroko[ć drogi rowerowej nie mniejszą nir 3,0 

m;
3) szeroko[ć drogi pieszej nie mniejszą nir 3,0 m;
4) w przypadku równolegEego przebiegu [cierek 

rowerowych i dróg pieszych nakaz lokalizacji pasa 
zieleni między nimi o szeroko[ci nie mniejszej nir 
1,0 m;

5) powierzchnię terenu biologicznie czynną nie 
mniejszą nir 70%;

6) dopuszczenie lokalizacji ogrodzeG arurowych 
na granicy dziaEki szkoEy oraz na granicy obszaru 
objętego planem, z uwzględnieniem przepisów od-
rębnych;

7) zakaz lokalizacji budynków;
8) dostęp do terenów wyEącznie dla ruchu piesze-

go i rowerowego, z zastrzereniem pkt 9;
9) dopuszczenie dostępu dla pojazdów obsEugi 

technicznej terenu:
a) 1ZP/K do dróg publicznych poza planem po-

przez teren 4ZP, z uwzględnieniem §8 ust. 1 pkt 
20 lit. d,

b) 2ZP/K ｠ jednym zjazdem do dróg publicznych 
poza planem poprzez teren 3ZP;

10) dopuszczenie lokalizacji innych nir wyznaczo-
ne na rysunku planu dróg pieszych i [cierek rowe-
rowych, zgodnie z pozostaEymi ustaleniami planu;

11) dopuszczenie zachowania istniejącej i lokaliza-
cji nowej sieci infrastruktury technicznej, z uwzględ-
nieniem §12.

3. Dla terenu oznaczonego symbolem 1KDW w 
zakresie parametrów i wskapników ksztaEtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu ustala się:

1) lokalizację:
a) drogi o szeroko[ci w liniach rozgraniczających 

nie mniejszej nir 12,0 m,
b) jezdni o szeroko[ci nie mniejszej nir 4,5 m,
c) co najmniej jednostronnego chodnika,
d) [cierki rowerowej od poEączenia ze [cierką ro-

werową na terenie 2ZP w kierunku póEnocnym;
2) zakaz lokalizacji budynków;
3) zakaz lokalizacji miejsc postojowych;
4) dopuszczenie zachowania istniejącej i lokaliza-

cji nowej sieci infrastruktury technicznej, z uwzględ-
nieniem §12.

4. Dla terenu oznaczonego symbolem 2KDW w 
zakresie parametrów i wskapników ksztaEtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu ustala się:

1) dopuszczenie lokalizacji placu do zawracania 
samochodów;

2) dopuszczenie lokalizacji miejsc postojowych dla 
samochodów osobowych i rowerów;

3) zakaz lokalizacji budynków;
4) dopuszczenie zachowania istniejącej i lokaliza-

cji nowej sieci infrastruktury technicznej, z uwzględ-
nieniem §12.

§9. W zakresie granic i sposobów zagospodaro-
wania terenów lub obiektów podlegających ochro-
nie nie podejmuje się ustaleG.

§10. W zakresie szczegóEowych zasad i warun-
ków scalania i podziaEu nieruchomo[ci nie wyzna-
cza się terenów wymagających wszczęcia procedu-
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ry scalania i podziaEu nieruchomo[ci, w rozumieniu 
przepisów odrębnych.

§11. W zakresie szczególnych warunków zago-
spodarowania terenów oraz ograniczeG w ich uryt-
kowaniu, ustala się zakaz nasadzeG drzew i krze-
wów na terenach 1ZP/K i 2ZP/K oraz w miejscach 
przebiegu infrastruktury technicznej i ich strefach 
ochronnych, zgodnie z przepisami odrębnymi.

§12. W zakresie okre[lenia zasad modernizacji, 
rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infra-
struktury technicznej ustala się:

1) zachowanie powiązaG dróg wewnętrznych, 
dróg pieszych i [cierek rowerowych w granicy 
obszaru planu oraz z zewnętrznym ukEadem ko-
munikacyjnym, zgodnie z przepisami odrębnymi, z 
uwzględnieniem pozostaEych ustaleG planu;

2) dopuszczenie lokalizacji na terenach 1KDW i 
2KDW dodatkowych, innych nir ustalone planem 
elementów ukEadu komunikacyjnego, zgodnie z 
przepisami odrębnymi, z uwzględnieniem pozosta-
Eych ustaleG planu;

3) dopuszczenie lokalizacji skrzyrowaG dróg pie-
szych i [cierek rowerowych;

4) dopuszczenie zmiany geometrii i rozmieszcze-
nia dróg pieszych i [cierek rowerowych, zgodnie z 
przepisami odrębnymi;

5) dopuszczenie lokalizacji o[wietlenia terenu oraz 
wzdEur istniejących i planowanych dróg pieszych, 
[cierek rowerowych i boisk sportowych;

6) dopuszczenie robót budowlanych w zakresie 
sieci infrastruktury technicznej, w tym sieci: wodo-
ciągowej, kanalizacyjnej, gazowej, ciepEowniczej, 
elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej i monito-
ringu wizyjnego oraz systemu sEurb ratowniczych i 
bezpieczeGstwa publicznego.

§13. W zakresie sposobów i terminów tymczaso-
wego zagospodarowania, urządzenia i urytkowania 
terenów nie podejmuje się ustaleG.

§14. Dla obszaru objętego planem ustala się 
stawkę, sEurącą naliczeniu opEaty z tytuEu wzrostu 
warto[ci nieruchomo[ci w wysoko[ci 30%.

§15. Wykonanie uchwaEy powierza się Prezyden-
towi Miasta Poznania.

§16. UchwaEa wchodzi w rycie po upEywie 30 dni 
od daty jej ogEoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Poznania
(-) Grzegorz Ganowicz
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Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 
2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz.1492, z 2005 r. 
Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 
45, poz. 319 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 rozstrzyga, co następuje:

§1. ZgEaszający uwagę:
Osoba fizyczna.
Dotyczy dziaEki nr 6/29, arkusz 13, obręb Rataje.
Tre[ć uwagi:
W obiektach i na terenie urytkowanym przez To-

warzystwo Gimnastyczne SokóE:
1) zlikwidować dwa baraki, jeden pozostawić;
2) w baraku o powierzchni 1670 m2 przeprowa-

dzić remont dachu ｠ murki ogniowe, wymienić okna 
i ocieplić barak;

3) doprowadzić przyEącza gazowe i wodne;
4) wykonać instalacje ogrzewania typu ｧMORAｦ;
5) wykonać boiska ze sztuczną nawierzchnią do 

piEki ręcznej o wymiarach 40 x 20 m, i do siatkówki 
o wymiarach 18 x 9 m oraz [cianę wspinaczkową o 
rórnym stopniu trudno[ci wspinania;

6) ogrodzić teren siatką o wysoko[ci 6 ｠ 8 m;
7) wykonać salę do tenisa stoEowego na 4 - 5 sto-

Eów i zamontować panele podEogowe;
8) wykonać salę do ćwiczeG siEowych oraz za-

montować panele podEogowe;
9) wykonać salę komputerową z przyEączem inter-

netowym oraz zamontować panele podEogowe;
10) wykonać sanitariaty dla dziewcząt i chEopców;
11) wykonać monitoring obiektu (Baraku 1).
Rozstrzygnięcie: uwaga nieuwzględniona.
Uzasadnienie:
Uwaga bezzasadna. Zgodnie ze Studium uwarun-

kowaG i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego miasta Poznania przyjętym UchwaEą Nr XXXI-
/299/V/08 Rady Miasta Poznania z dnia 18 stycznia 
2008 r. teren w projekcie planu, oznaczony symbo-
lem 1ZP jest wyEączony z zabudowy.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 27 mar-
ca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym miejscowy plan musi być zgodny z za-
pisami Studium. Zgodnie z ust. 2 ww. ustawy w 
planie miejscowym okre[la się przeznaczenie i spo-
sób zagospodarowania terenu, natomiast realizacja 
inwestycji następuje na etapie uzyskania decyzji po-
zwolenia na budowę, zgodnych z ustaleniami miej-

scowego planu zagospodarowania przestrzennego 
bądp zgEoszenia remontu obiektu.

Zatem nieuwzględnienie zEoronej uwagi jako bez-
zasadnej uznaje się za uzasadnione.

§2. ZgEaszający uwagę:
Osoba fizyczna.
Dotyczy dziaEki nr 6/29, arkusz 13, obręb Rataje.
Tre[ć uwagi:
Wniosek o plac zabaw z opEotowaniem, o[wietle-

niem i z monitoringiem pomiędzy ulicą Wyzwolenia 
a ulicą Zamenhoffa oraz os. Rzeczypospolitej a os. 
JagielloGskim.

Rozstrzygnięcie: uwaga nieuwzględniona.
Uzasadnienie:
Projekt miejscowego planu w zakresie przezna-

czenia terenu dopuszcza lokalizację wnioskowa-
nych urządzeG zagospodarowania terenu, natomiast 
szczegóEowa lokalizacja poszczególnych elementów 
zagospodarowania nastąpi na etapie projektu bu-
dowlanego parku opracowanego do decyzji admini-
stracyjnej pozwolenia na budowę.

§3. ZgEaszający uwagę:
Ratajskie Porozumienie Rad Osiedli, Osiedle Po-

wstaG Narodowych 31/40, 61-215 PoznaG.
Dotyczy obszaru caEego planu.
Tre[ć uwagi:
Ratajskie Porozumienie Rad Osiedli skupiające 

pięć samorządów pomocniczych dziaEających na te-
renie Rataj skEada po raz kolejny wniosek z pro[bą o 
merytoryczne rozwarenie lokalizacji na omawianym 
terenie jednego lub dwóch ogrodzonych wybiegów 
dla psów. Wydaje się, re wydzielenie z 13,45 ha 
projektowanego miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego ｧRataje ｠ Park IIｦ jednego 
lub dwóch hektarów ogrodzonej przestrzeni pozwo-
liEoby na speEnienie postulatów wszystkich stron 
funkcjonujących na okolicznym terenie. W imieniu 
pięciu samorządów pomocniczych dziaEających na 
terenie Rataj prosimy o powarne podej[cie do na-
szego wniosku.

Rozstrzygnięcie: uwaga nieuwzględniona.
Uzasadnienie:
W projekcie planu ustala się m.in.: lokalizację bu-

dowli sportowych, urządzeG rekreacji plenerowej i 
urządzeG związanych z organizacją parku; dopusz-
cza się lokalizację ogrodzeG z siatki dla zabezpie-
czenia boisk sportowych i urządzeG związanych 
z organizacją parku. SzczegóEowa lokalizacja po-
szczególnych elementów zagospodarowania terenu 
nastąpi na etapie projektu budowlanego opracowa-

ZaEącznik Nr 2
do uchwaEy Nr LXVII/915/V/2010

Rady Miasta Poznania
z dnia 2 lutego 2010 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY MIASTA POZNANIA O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO 
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nego do decyzji administracyjnej pozwolenia na bu-
dowę. Przyjęte ustalenia i przeznaczenie terenu w 
projekcie planu nie zaprzeczają lokalizacji wniosko-
wanego zagospodarowania terenu.

§4. ZgEaszający uwagę:
Kancelaria Adwokacka Adwokat Danuta BEarej-

czak, al. Karola Marcinkowskiego 2a/3, 61-745 Po-
znaG.

Dotyczy dziaEek nr 37, 38, 5/1, arkusz 6, obręb 
qegrze oraz dziaEki nr 1/13, 21, arkusz 10, obręb 
qegrze oraz caEego obszaru planu.

Tre[ć uwagi:
W imieniu ChyraGska I oraz ChyraGska II SpóEki 

z oo. z siedzibą w SEupcy - urytkowników wieczy-
stych nieruchomo[ci objętych projektem miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego ｧRa-
taje - Park IIｦ, z powoEaniem na tre[ć art. 6 ust. 2

pkt 2 w związku z art. 18 ust. l ustawy z dnia 27 
marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. z 2003 r., Nr 80, póz. 717) 
kwestionuję ustalenia projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego ｧRataje - Park IIｦ 
w Poznaniu i podaję co następuje:

Na sam przód wskazać nalery na trzy istotne za-
gadnienia, które czynią projekt miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego sprzecznym z 
prawem, bądp zawierające braki tego rodzaju, re 
niedopuszczalnym jest uchwalenie planu zagospo-
darowania w ksztaEcie nadanym projektem Prezy-
denta Miasta Poznania.

I. Analiza skutków finansowych nowego miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego ｧRa-
taje - Park IIｦ zawiera istotne bEędy merytoryczne, 
wynikające z przyjęcia nieprawdziwych zaEoreG co 
do wydatków, jakie będzie musiaEo ponie[ć Miasto 
w związku z realizacją tego planu. Przyjęcie prawi-
dEowych zaEoreG i ich ocena będzie prowadziEa do 
wniosku, re prognozowane skutki nararą Miasto na 
wydatkowanie pieniędzy publicznych w znacznie 
wyrsze nir prognozowana wysoko[ci. Do wyceny 
kosztów wykupu nieruchomo[ci przyjęto niewEa[ci-
we dane. Aby zrealizować zamierzenie utworzenia 
parku na terenie objętym planem nalery dokonać 
wykupu dziaEek numer: 37 i 38 (arkusz 06), 1/13 i 
21 (arkusz 10), 5/1 (arkusz 06). W rzeczywisto[ci 
suma powierzchni tych dziaEek wynosi 7,0873 ha.

Rozstrzygnięcie: uwaga nieuwzględniona.
Uzasadnienie:
Uwaga bezzasadna. Analiza skutków finanso-

wych uchwalenia planu nie podlega procedurze wy-
kEadania projektu miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego do publicznego wglądu oraz 
skEadania uwag do planu w tym zakresie. Zatem 
nieuwzględnienie uwagi jako bezzasadnej uznaje się 
za uzasadnione.

II. Analiza skutków oddziaEywania na [rodowisko 
zostaEa sporządzona bez przeprowadzenia jakichkol-
wiek elementarnych badaG i pomiarów, na skutek 
czego nie zawiera ona rzetelnych informacji na te-
mat oddziaEywania projektu na [rodowisko i real-

nych morliwo[ci realizacji planu na terenie objętym 
planem. Bez wykonania badaG geotechnicznych, 
hydrologicznych i fizykochemicznych nie morna 
formuEować wniosków dotyczących zarówno stanu 
istniejącego terenu, jak równier skutków wprowa-
dzenia planu miejscowego. W zakresie ochrony aku-
stycznej w opracowaniu posEurono się nader ogólni-
kowymi sformuEowaniami o ｧnieznacznym wzro[cie 
haEasuｦ. Aby postawić taką tezę potrzeba powoEać 
się na wyniki konkretnych profesjonalnych analiz 
akustycznych. Takie analizy nie zostaEy przeprowa-
dzone.

Rozstrzygnięcie: uwaga nieuwzględniona.
Uzasadnienie:
Uwaga bezzasadna. Prognoza oddziaEywania na 

[rodowisko zostaEa sporządzona zgodnie z ustawą 
z dnia 3 papdziernika 2008 r. o udostępnianiu in-
formacji o [rodowisku i jego ochronie, udziale spo-
EeczeGstwa w ochronie [rodowiska oraz ocenach 
oddziaEywania na [rodowisko. Zakres i stopieG 
szczegóEowo[ci informacji zawartych w prognozie 
zostaE uzgodniony z wEa[ciwymi organami, zgodnie 
z art. 57 i 58 ww. ustawy. Opracowana progno-
za oddziaEywania na [rodowisko mpzp ｧRataje Park 
IIｦ zostaEa pozytywnie zaopiniowana przez RDOZ, 
PPIS oraz MKUiA i uzgodniona przez PPIS. Zatem 
nieuwzględnienie uwagi jako bezzasadnej uznaje się 
za uzasadnione.

III. Projekt zawiera ustalenia sprzeczne ze Stu-
dium uwarunkowaG i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy, a zatem jest sprzeczny z pra-
wem.

Teren objęty projektem planu miejscowego znaj-
duje się w strefie Dl ZP Studium ｧKierunkiｦ tom 2 
- strefa D1ZP dla terenów objętych tym symbolem 
sformuEowano konieczno[ć zachowania jednego 
kompleksu parkowo ｠ sportowo - rekreacyjnego, 
tworzącego ogólnodostępną caEo[ć funkcjonalno - 
przestrzenną. W ulicach dzielących poszczególne 
czę[ci parku nalery zapewnić priorytet dla ruchu 
pieszego. Przewidziane w projekcie planu tereny o 
symbolach 1KDW i 2KDW oraz lZP/K i 2ZP/K są w 
tym zakresie sprzeczne z zapisem Studium. Wpro-
wadzając nowe ulice ignoruje się ideę jednego kom-
pleksu parkowo ｠ sportowo-rekreacyjnego.

Wprowadzenie stref infrastruktury technicznej z 
dopuszczeniem ruchu pojazdów serwisowych sta-
nowi kolejną niezgodno[ć z zapisami Studium, co 
równier jest naruszeniem przepisów ustawy o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

W konsekwencji powyrszego §8 ust. 1 pkt 19 i 
20 projektu planu pozostają w sprzeczno[ci z przy-
woEanymi wymogami zapisanymi w Studium.

Zachowanie istniejącej zabudowy na terenie ozna-
czonym w projekcie planu miejscowego symbolem 
1ZP jest równier niezgodne ze Studium i równier 
stanowi naruszenie przepisów ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym.

Rozstrzygnięcie: uwaga nieuwzględniona.
Uzasadnienie:
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Projekt miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego zostaE sporządzony zgodnie ze Stu-
dium uwarunkowaG i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Poznania przyjętym Uchwa-
Eą Nr XXXI/299/V/08 Rady Miasta Poznania z dnia 
18 stycznia 2008 r. Wyznaczone tereny dróg we-
wnętrznych 1KDW i 2KDW oraz tereny infrastruktu-
ry technicznej 1ZP/K i 2ZP/K wynikają z istniejące-
go zainwestowania i urytkowania terenu. Ponadto 
drogi wewnętrzne zapewniają dostępno[ć komuni-
kacyjną parku. Tereny ZP/K zabezpieczają istniejącą 
podziemną infrastrukturę techniczną oraz jej rozbu-
dowę; umorliwiają powiązania funkcjonalno-prze-
strzenne z terenami 1,2,3 i 4ZP.

W projekcie planu dopuszcza się na terenie 1ZP 
zachowanie, bez prawa rozbudowy i nadbudowy 
istniejącego dwukondygnacyjnego budynku miesz-
kalno-usEugowego, który stanowi caEo[ć funkcjonal-
ną z czę[cią budynku poEoronego poza granicami 
projektu planu.

IV. Projekt miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego nie zawiera wEa[ciwej analizy caEe-
go obszaru niezagospodarowanej do dnia dzisiejsze-
go czę[ci Miasta, której powierzchnia wynosi kilka-
dziesiąt hektarów i która nalery do Miasta Poznania 
oraz nie jest w urytkowaniu radnych innych osób. 
Projekt planu zakEada bowiem realizację parku na 
terenach, objętych urytkowaniem wieczystym (co 
spowoduje konieczno[ć wypEacania odszkodowaG 
kilkunastokrotnie przewyrszających warto[ć reali-
zacji samego projektu), podczas gdy tereny przyle-
gEe do tego obszaru, a nalerące do Miasta PoznaG są 
terenami niezagospodarowanymi i bez ponoszenia 
zbędnych i niczym nieuzasadnionych wydatków, o 
których mowa w niniejszym pi[mie, mogEyby być 
przeznaczone pod planowane przedsięwzięcie.

Rozstrzygnięcie: uwaga nieuwzględniona.
Uzasadnienie:
Projekt miejscowego planu sporządzony zostaE na 

podstawie uchwaEy Nr XXXVIII/395/V/2008 Rady 
Miasta Poznania z 10 czerwca 2008 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego, w której okre-
[lono szczegóEowo granice planu. Przed podjęciem 
uchwaEy wykonano zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
ｧAnalizę zasadno[ci przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego i stopnia zgodno[ci przewidywanych rozwią-
zaG z ustaleniami Studiumｦ.

V. Wnoszę o przeznaczenie terenu objętego dziaE-
kami 38, 37, 1/13, 21 i 5/1 pod zabudowę miesz-
kaniową wielorodzinną z usEugami.

Rozstrzygnięcie: uwaga nieuwzględniona.
Uzasadnienie:
Uwaga niezgodna z zapisami Studium. Zgodnie ze 

Studium uwarunkowaG i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego miasta Poznania teren objęty 
projektem planu, oznaczony symbolami ZP jest wy-
Eączony z zabudowy i stanowi ogólnodostępny park 

publiczny. W Studium zakEada się m.in. urządzenie 
nowych terenów zieleni ZP ｠ tereny parków wyEą-
czone z zabudowy, stanowiące kontynuację powią-
zaG jako ｧszew zieleniｦ spinający Jezioro MaltaGskie 
z Górnym Tarasem Rataj.

VI. Projekt planu miejscowego nie zawiera rudy-
mentarnych ustaleG, czy jego realizacja jest realna 
i morliwa do realizacji. Brak jest nalerytej analizy 
obecnego stanu terenu po byEej fabryce domów, 
uwzględniającej rozmiary jego biodegradacji.

Nie dokonano analizy technologii produkcji wy-
twórni prefabrykatów oraz nie zostaEy poddane 
analizie parametry geotechniczne i fizykochemiczne 
terenu. Przed przystąpieniem do opracowania pla-
nu miejscowego powinny zostać zlecone badania, 
które wskarą w sposób precyzyjny - gdzie znajdują 
się strefy, w których pozostaEo[ci po byEej fabryce 
stanowią utrudnienie lub wręcz uniemorliwiają reali-
zację zamierzeG planu.

Nie zostaEy przeprowadzone równier badania labo-
ratoryjne próbek gruntów pochodzących z terenów 
objętych projektem. Nie jest bowiem wykluczone, ir 
nasadzenie zieleni na tych terenach nie będzie mor-
liwe bez uprzedniego nawiezienia nowej ziemi, na 
której zieleG ta będzie mogEa rozwijać się w sposób 
prawidEowy. Bez dokonania analizy geotechnicznej 
oraz fizykochemicznej terenu nie jest wiadome, czy 
morliwe będzie speEnienie wymogu, re zapisana w 
projekcie powierzchnia terenu biologicznie czynna 
będzie nie mniejsza nir 70%. Projekt planu nie speE-
nia podstawowych wymagaG co do analizy ekolo-
gicznej morliwo[ci stworzenia na przedmiotowym 
obszarze terenów zielonych, a w kardym razie nie 
zostaEo w nim wskazane jaki będzie koszt rekulty-
wacji terenu.

Nie zostaE speEniony obowiązek okre[lenia granic 
obszarów wymagających przeksztaEceG i rekultywa-
cji, na podstawie art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Nie objęcie analizą terenów poEoronych w bezpo-
[rednim sąsiedztwie objętych urytkowaniem wie-
czystym, przylegEych gruntów nalerących do Miasta 
PoznaG. Grunty te stanowią ugory i nie są w raden 
sposób zagospodarowane. Gdyby więc przezna-
czyć je na cele planowanego niniejszego przedsię-
wzięcia - wówczas morna by speEnić oczekiwania 
spoEeczne bez ponoszenia nadmiernych wydatków 
z budretu Miasta. W raden sposób nie uzasadniono 
w projekcie planu z jakiej przyczyny tereny te nie 
miaEyby być przeznaczone pod tereny parkowe. In-
nymi sEowy, caEkowicie niezasadne jest stworzenie 
parku na terenach będących w urytkowaniu osób 
prywatnych, podczas gdy takie samo przedsięwzię-
cie morna by przeprowadzić przy wykorzystaniu 
stosunkowo niewielkich [rodków publicznych - na 
terenach nalerących do Miasta.

Rozstrzygnięcie: uwagi nieuwzględnione.
Uzasadnienie:
Uwagi bezzasadne. Projekt miejscowego planu za-

gospodarowania przestrzennego sporządza w opar-
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ciu o art. 15 ustawy o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym Prezydent miasta, zgodnie z 
zapisami Studium i przepisami odrębnymi.

Koszty realizacji projektu planu zostaEy przedsta-
wione w analizie skutków finansowych uchwalenia 
planu.

Zgodnie z art. 15 ust. 3 ww. ustawy, granice ob-
szarów wymagających rekultywacji okre[la się w 
miejscowym planie zagospodarowania przestrzen-
nego w zalerno[ci od potrzeb. W §5 pkt 4 uchwaEy 
projektu planu ustalono rekultywację gleby lub ziemi 
w przypadku ich zanieczyszczenia, zgodnie z prze-
pisami odrębnymi. Zatem zapis ten odnosi się do 
caEego obszaru projektu planu.

Projekt miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego zachowuje zgodno[ć ze Studium 
uwarunkowaG i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego Miasta Poznania, które jest wyrazem 
polityki przestrzennej gminna przyszEo[ć. Grani-
ce obszaru objętego planem okre[liEa uchwaEa Nr 
XXXVIII/395/V/2008 Rady Miasta Poznania z dnia 
10 czerwca 2008 r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 mar-
ca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z pópniejszymi 
zmianami) Rada Miasta Poznania rozstrzyga, co na-
stępuje:

§1. Sposób realizacji zapisanych w planie inwe-
stycji z zakresu infrastruktury technicznej:

1) Zadania w zakresie realizacji dróg publicznych 
przewidzianych w planie oraz związanych z nimi 
wykupami terenów prowadzić będą wEa[ciwe jed-
nostki miejskie.

2) Zadania w zakresie infrastruktury technicznej 
prowadzić będą wEa[ciwe przedsiębiorstwa, w kom-
petencji których lery rozwój sieci: wodociągowej i 
kanalizacji sanitarnej, energetycznej, gazociągowej 
i cieplnej, zgodnie z miejscowym planem zagospo-
darowania przestrzennego oraz na podstawie prze-
pisów odrębnych. Zadania w zakresie gospodarki 
odpadami realizowane będą zgodnie z miejscowym 
planem zagospodarowania przestrzennego, zgodnie 
z planem gospodarki odpadami oraz na podstawie 
przepisów odrębnych.

3) Podstawę przyjęcia do realizacji zadaG okre[lo-
nych w miejscowym planie zagospodarowania prze-
strzennego, które nalerą do zadaG wEasnych gminy, 
stanowić będą zapisy Wieloletniego Planu Inwesty-
cyjnego Miasta Poznania.

4) Okre[lenie terminów przystąpienia i zakoGcze-
nia realizacji tych zadaG ustalone będzie wedEug kry-
teriów i zasad przyjętych przy konstruowaniu Wielo-
letniego Planu Inwestycyjnego Miasta Poznania.

5) Inwestycje realizowane mogą być etapowo w 
zalerno[ci od wielko[ci [rodków przeznaczonych na 
inwestycje.

§2. Zgodnie z zasadami finansowania inwestycji 
z zakresu infrastruktury technicznej, okre[lonymi w 
planie, finansowanie to odbywać się będzie poprzez:

1) Wydatki z budretu gminy;
2) WspóEfinansowanie [rodkami zewnętrznymi, 

poprzez budret gminy ｠ w ramach m.in.:
a) dotacji unijnych,
b) dotacji samorządu województwa,
c) dotacji i poryczek z funduszy celowych,~
d) kredytów i poryczek bankowych,
e) innych [rodków zewnętrznych;
3) UdziaE inwestorów w finansowaniu w ramach 

porozumieG o charakterze cywilno-prawnym lub w 
formie partnerstwa publiczno-prywatnego ｠ ｧPPPｦ, 
a takre wEa[cicieli nieruchomo[ci.

ZaEącznik Nr 3
do uchwaEy Nr LXVII/915/V/2010

Rady Miasta Poznania
z dnia 2 lutego 2010 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY MIASTA POZNANIA O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W MIEJSCO-
WYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ｧRATAJE ｠ PARK IIｦ W POZNANIU, INWE-
STYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEqĄ DO ZADAF WDASNYCH GMI-

NY, ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA


