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1. Gminny Ośrodek Kultury 180.000,00 - 180.000,00 180.000,00 
2. Biblioteka 80.000,00 - 80.000,00 80.000,00 
3. Powiat Pleszewski - 600,00 600,00 600,00 
4. Urząd Miejski w Jarocinie - 9.600,00 9.600,00 9,600,00 
 Razem: 260.000,'00 10.200,00 270.200,00 270.200,00 
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UCHWAŁA Nr LXVII/916/V/2010 RADY MIASTA POZNANIA 
z dnia 2 lutego 2010 r. 
 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Strumień Szklarka” w Poznaniu 
 
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 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 następuje: 
 
§1. 1. Po stwierdzeniu zgodności przyjętych rozwiązań z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania - Uchwała Nr XXXI/299/V/2008 Rady Miasta Poznania z dnia 18 stycznia 2008 
roku, uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Strumień Szklarka” w Poznaniu, zwany dalej planem. 
2. Integralne części uchwały stanowią: 
1) załącznik Nr 1 - rysunek planu pt. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Strumień Szklarka” w Poznaniu w 
skali 1:1000; 
2) załącznik Nr 2 - rozstrzygnięcie Rady Miasta Poznania o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu; 
3) załącznik Nr 3 - rozstrzygnięcie Rady Miasta Poznania o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które należą do zadań własnych gminy, oraz o zasadach ich finansowania. 
3. Planem obejmuje się obszar położony pomiędzy ulicami: Warszawska, Mścibora, Dobromiły oraz św. Kingi. Granice 
obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przedstawiono na rysunku planu. 
§2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: 
1) dachu stromym – należy przez to rozumieć dach o kącie pochylenia większym niż 22 stopnie, co najmniej dwuspadowy z 
symetrycznym kątem spadku połaci dachowych lub dach mansardowy; 
2) działce – należy przez to rozumieć działkę budowlaną, w rozumieniu przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym; 
3) klinie zieleni – należy przez to rozumieć fragment pierścieniowo – klinowego systemu terenów zieleni miasta Poznania, 
związany ze strumieniem Szklarka; 
4) linii zabudowy nieprzekraczalnej - należy przez to rozumieć linię wyznaczającą minimalną odległość w jakiej może 
znajdować się zewnętrzna ściana budynku od linii rozgraniczającej teren; 
5) ogrodzeniu ażurowym - należy przez to rozumieć ogrodzenie o wysokości do 1,50 m, w którym część ażurowa stanowi nie 
mniej niż 60% całego ogrodzenia; 
6) powierzchni zabudowy – należy przez to rozumieć powierzchnię terenu zajętego przez wszystkie budynki w stanie 
wykończonym na działce, wyznaczoną przez rzuty pionowe zewnętrznych krawędzi tych budynków na powierzchnię terenu, z 
wyjątkiem powierzchni obiektów budowlanych i ich części nie wystających ponad powierzchnię terenu oraz powierzchni elementów 
drugorzędnych, np. schodów zewnętrznych, ramp zewnętrznych, daszków; 
7) stacji bazowej telefonii komórkowej – należy przez to rozumieć obiekt radiokomunikacyjny składający się z urządzeń 
elektro-przesyłowych oraz konstrukcji wsporczej i zestawów anten; 
8) systemie informacji miejskiej – należy przez to rozumieć system tablic informacyjnych, opisujących i ułatwiających 
orientację w mieście, w tym tablice z nazwami ulic, tablice z numerami posesji, tablice informujące o budynkach użyteczności 
publicznej; 
9) szyldzie – należy przez to rozumieć oznaczenie siedziby lub miejsca wykonywania działalności gospodarczej przez 
przedsiębiorcę, zlokalizowane w miejscu siedziby lub wykonywania działalności; 
10) urządzeniu reklamowym – należy przez to rozumieć urządzenie będące nośnikiem informacji, promocji lub oferowania 
towarów lub usług wraz z elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami; 
11) usługach nieuciążliwych - należy przez to rozumieć usługi, które spełniają wymogi sanitarne właściwe dla podstawowego 
przeznaczenia obiektu budowlanego i nie są zaliczane do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko; 
12) zieleni naturalnej – należy przez to rozumieć zieleń nieurządzoną, tj. niekultywowane drzewa, krzewy, byliny, rośliny 
okrywowe i trawy. 
§3. 1. Dla terenów 1Kz-MN i 2Kz-MN, dla których obowiązują ustalenia niniejszego paragrafu, ustala się przeznaczenie 
pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w klinie zieleni. 
2. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się: 
1) lokalizację ogrodzeń ażurowych na granicy terenu; 

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 przyjętych roz-
wiązaG z ustaleniami Studium uwarunkowaG i kie-
runków zagospodarowania przestrzennego miasta 
Poznania - UchwaEa Nr XXXI/299/V/2008 Rady Mia-
sta Poznania z dnia 18 stycznia 2008 roku, uchwala 
się miejscowy plan zagospodarowania przestrzen-
nego ｧStrumieG Szklarkaｦ w Poznaniu, zwany dalej 
planem.

2. Integralne czę[ci uchwaEy stanowią:
1) zaEącznik Nr 1 - rysunek planu pt. Miejscowy 

plan zagospodarowania przestrzennego ｧStrumieG 
Szklarkaｦ w Poznaniu w skali 1:1000;

2) zaEącznik Nr 2 - rozstrzygnięcie Rady Miasta 
Poznania o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu 
planu;

3) zaEącznik Nr 3 - rozstrzygnięcie Rady Miasta 
Poznania o sposobie realizacji inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, które nalerą do zadaG 
wEasnych gminy, oraz o zasadach ich finansowania.

3. Planem obejmuje się obszar poEorony pomię-
dzy ulicami: Warszawska, M[cibora, DobromiEy oraz 
[w. Kingi. Granice obszaru objętego miejscowym 

planem zagospodarowania przestrzennego przed-
stawiono na rysunku planu.

§2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) dachu stromym ｠ nalery przez to rozumieć 

dach o kącie pochylenia większym nir 22 stopnie, 
co najmniej dwuspadowy z symetrycznym kątem 
spadku poEaci dachowych lub dach mansardowy;

2) dziaEce ｠ nalery przez to rozumieć dziaEkę bu-
dowlaną, w rozumieniu przepisów ustawy o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

3) klinie zieleni ｠ nalery przez to rozumieć frag-
ment pier[cieniowo ｠ klinowego systemu terenów 
zieleni miasta Poznania, związany ze strumieniem 
Szklarka;

4) linii zabudowy nieprzekraczalnej - nalery przez 
to rozumieć linię wyznaczającą minimalną odlegEo[ć 
w jakiej more znajdować się zewnętrzna [ciana bu-
dynku od linii rozgraniczającej teren;

5) ogrodzeniu arurowym - nalery przez to rozu-
mieć ogrodzenie o wysoko[ci do 1,50 m, w którym 
czę[ć arurowa stanowi nie mniej nir 60% caEego 
ogrodzenia;

6) powierzchni zabudowy ｠ nalery przez to rozu-
mieć powierzchnię terenu zajętego przez wszystkie 
budynki w stanie wykoGczonym na dziaEce, wyzna-
czoną przez rzuty pionowe zewnętrznych krawędzi 
tych budynków na powierzchnię terenu, z wyjąt-
kiem powierzchni obiektów budowlanych i ich czę-
[ci nie wystających ponad powierzchnię terenu oraz 
powierzchni elementów drugorzędnych, np. scho-
dów zewnętrznych, ramp zewnętrznych, daszków;

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

8) systemie informacji miejskiej ｠ nalery przez to 
rozumieć system tablic informacyjnych, opisujących 
i uEatwiających orientację w mie[cie, w tym tablice 
z nazwami ulic, tablice z numerami posesji, tablice 
informujące o budynkach uryteczno[ci publicznej;

9) szyldzie ｠ nalery przez to rozumieć oznacze-
nie siedziby lub miejsca wykonywania dziaEalno[ci 
gospodarczej przez przedsiębiorcę, zlokalizowane w 
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miejscu siedziby lub wykonywania dziaEalno[ci;
10) urządzeniu reklamowym ｠ nalery przez to 

rozumieć urządzenie będące no[nikiem informacji, 
promocji lub oferowania towarów lub usEug wraz z 
elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami;

11) usEugach nieuciąrliwych - nalery przez to 
rozumieć usEugi, które speEniają wymogi sanitarne 
wEa[ciwe dla podstawowego przeznaczenia obiek-
tu budowlanego i nie są zaliczane do przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaEywać na [rodowisko;

12) zieleni naturalnej ｠ nalery przez to rozumieć 
zieleG nieurządzoną, tj. niekultywowane drzewa, 
krzewy, byliny, ro[liny okrywowe i trawy.

§3. 1. Dla terenów 1Kz-MN i 2Kz-MN, dla których 
obowiązują ustalenia niniejszego paragrafu, ustala 
się przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową jed-
norodzinną w klinie zieleni.

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

1) lokalizację ogrodzeG arurowych na granicy te-
renu;

2) zakaz rozbudowy i nadbudowy zabudowy ist-
niejącej;

3) zakaz lokalizacji:
a) urządzeG reklamowych i wolno stojących szyl-

dów,
b) napowietrznych sieci infrastruktury technicznej,
c) stacji bazowych telefonii komórkowej,
d) stacji transformatorowych,
e) ogrodzeG z betonowych elementów prefabry-

kowanych,
f) ogrodzeG innych nir arurowe,
g) tymczasowych obiektów budowlanych;
4) dopuszczenie lokalizacji:
a) nowej zabudowy tylko w miejscu zabudowy ist-

niejącej, o takich samych parametrach zabudowy,
b) sieci infrastruktury technicznej, z zastrzereniem 

pkt 3 lit. b-d,
c) obiektów maEej architektury,
d) na ogrodzeniach szyldów o Eącznej powierzchni 

nie większej nir 0,5 m2,
e) w budynkach - usEug nieuciąrliwych o po-

wierzchni nie większej nir 30% powierzchni caEko-
witej budynku mieszkalnego.

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

1) segregację i zagospodarowanie odpadów, 
zgodnie z ｧPlanem Gospodarki Odpadami dla Miasta 
Poznaniaｦ oraz przepisami odrębnymi;

2) zapewnienie standardu akustycznego w [rodo-
wisku jak dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej, zgodnie z przepisami odrębnymi;

3) dopuszczenie stosowania indywidualnych sys-
temów grzewczych, przystosowanych do spalania 
paliw pEynnych, gazowych, odnawialnych z bioma-
sy oraz z innych ekologicznych pródeE, zgodnie z 
przepisami odrębnymi;

4) wykorzystanie nadmiaru mas ziemnych pozy-
skanych podczas prac ziemnych w obrębie terenu 

lub usuwanie ich, zgodnie z przepisami odrębnymi.
4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturo-

wego i zabytków oraz dóbr kultury wspóEczesnej, a 
takre granic i sposobów zagospodarowania terenów 
podlegających ochronie, nie podejmuje się ustaleG.

5. W zakresie wymagaG wynikających z potrzeb 
ksztaEtowania przestrzeni publicznych nie podejmuje 
się ustaleG.

6. W zakresie parametrów i wskapników ksztaE-
towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu 
ustala się:

1) utrzymanie istniejącej zabudowy lub jej wymia-
nę na nową, sytuowaną w liniach zabudowy, wy-
znaczonych na rysunku planu;

2) powierzchnię zabudowy nie większą nir do-
tychczasowa powierzchnia zabudowy;

3) wysoko[ć zabudowy nie większą nir dotych-
czasowa;

4) w zakresie wyglądu zewnętrznego budynków:
a) zakaz stosowania na elewacji jako okEadziny bu-

dynku materiaEów z blachy i z PCV, przy czym do-
puszcza się wykorzystanie tych materiaEów wyEącz-
nie do tworzenia detali architektonicznych, okien 
lub rynien,

b) zakaz lokalizacji anten telewizyjnych i radio-
wych na elewacjach;

5) dachy strome;
6) powierzchnię biologicznie czynną nie mniejszą 

nir 50% powierzchni terenu;
7) zagospodarowanie zielenią wszystkich wol-

nych od utwardzenia fragmentów terenów, z mor-
liwo[cią lokalizacji obiektów maEej architektury oraz 
doj[ć i dojazdów do budynków;

8) powierzchnię dziaEki nie mniejszą nir:
a) 460 m2 dla terenu 2Kz-MN,
b) 630 m2 dla terenu 1Kz-MN.
7. W zakresie granic i sposobów zagospodarowa-

nia terenów lub obiektów podlegających ochronie 
na podstawie przepisów odrębnych nie podejmuje 
się ustaleG.

8. W zakresie szczegóEowych zasad i warunków 
scalania i podziaEu nieruchomo[ci nie podejmuje się 
ustaleG.

9. W zakresie szczególnych warunków zagospo-
darowania terenów i ograniczeG w ich urytkowaniu 
ustala się:

1) dla terenu 1Kz-MN dostęp do drogi publicznej 
1KD-D, zgodnie z przepisami odrębnymi;

2) dla terenu 2Kz-MN dostęp do drogi publicznej 
1KD-Dxs, zgodnie z przepisami odrębnymi;

3) uwzględnienie w zagospodarowaniu terenów 
wymagaG i ograniczeG wynikających z przebiegu 
sieci infrastruktury technicznej, a w szczególno[ci 
uwzględnienie ograniczenia w obszarze oddziaEy-
wania napowietrznej linii elektroenergetycznej WN-
110kV w zagospodarowaniu terenu 2Kz-MN, zgod-
nie z przepisami odrębnymi.

10. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy 
i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 
technicznej ustala się:
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1) zapewnienie na wEasnej dziaEce miejsc parkin-
gowych, w liczbie nie mniejszej nir 2 miejsca par-
kingowe na 1 dom w zabudowie jednorodzinnej;

2) dopuszczenie robót budowlanych w zakresie 
sieci infrastruktury technicznej, w tym w szczegól-
no[ci sieci: wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, 
ciepEowniczej, elektroenergetycznej i telekomunika-
cyjnej;

3) powiązanie sieci infrastruktury technicznej z 
ukEadem zewnętrznym oraz zapewnienie dostępu do 
sieci, zgodnie z przepisami odrębnymi;

4) zaopatrzenie w wodę pitną z sieci wodociągo-
wej;

5) zagospodarowanie wód opadowych i roztopo-
wych w granicach dziaEki, zgodnie z przepisami od-
rębnymi, z dopuszczeniem odprowadzenia do sieci 
kanalizacji deszczowej;

6) zakaz lokalizacji przydomowych oczyszczalni 
[cieków i zbiorników bezodpEywowych;

7) odprowadzanie [cieków bytowych do sieci ka-
nalizacji sanitarnej.

11. Nie ustala się sposobów i terminów tymczaso-
wego zagospodarowania, urządzania i urytkowania 
terenu.

12. Ustala się stawkę, o której mowa w art. 36 
ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, w wysoko[ci 30%.

§4. 1. Dla terenów 1MN i 2MN, dla których obo-
wiązują ustalenia niniejszego paragrafu, ustala się 
przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową jedno-
rodzinną.

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

1) lokalizację ogrodzenia arurowego na granicy z 
terenem drogi publicznej;

2) zakaz lokalizacji:
a) urządzeG reklamowych i wolno stojących szyl-

dów,
b) napowietrznych sieci infrastruktury technicznej,
c) stacji bazowych telefonii komórkowej,
d) wolno stojących stacji transformatorowych, z 

zastrzereniem pkt 3 lit. d,
e) ogrodzeG z betonowych elementów prefabry-

kowanych,
f) ogrodzeG innych nir arurowe,
g) tymczasowych obiektów budowlanych;
3) dopuszczenie lokalizacji:
a) w budynkach - usEug nieuciąrliwych o po-

wierzchni nie większej nir 30% powierzchni caEko-
witej budynku mieszkalnego,

b) na ogrodzeniach szyldów o Eącznej powierzchni 
nie większej nir 0,5 m2,

c) sieci infrastruktury technicznej, z zastrzereniem 
pkt 2 lit. b-d,

d) maEogabarytowej stacji transformatorowej, o 
wysoko[ci od 2,3 m do 3,6 m, wykoGczonej tyn-
kiem lub okEadziną ceramiczną, o dachu stromym 
krytym dachówką, na terenie 2MN w obszarze od-
dziaEywania napowietrznej linii elektroenergetycznej 

WN-110kV,
e) obiektów maEej architektury.
3. W zakresie zasad ochrony [rodowiska, przyro-

dy i krajobrazu kulturowego ustala się:
1) segregację i zagospodarowanie odpadów, 

zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami dla Miasta 
Poznaniaｦ oraz przepisami odrębnymi;

2) zapewnienie standardu akustycznego w [rodo-
wisku jak dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej, zgodnie z przepisami odrębnymi;

3) dopuszczenie stosowania indywidualnych sys-
temów grzewczych, przystosowanych do spalania 
paliw pEynnych, gazowych, odnawialnych z bioma-
sy oraz z innych ekologicznych pródeE, zgodnie z 
przepisami odrębnymi;

4) wykorzystanie nadmiaru mas ziemnych pozy-
skanych podczas prac ziemnych w obrębie terenu 
lub usuwanie ich, zgodnie z przepisami odrębnymi.

4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturo-
wego i zabytków oraz dóbr kultury wspóEczesnej, a 
takre granic i sposobów zagospodarowania terenów 
podlegających ochronie, nie podejmuje się ustaleG.

5. W zakresie wymagaG wynikających z potrzeb 
ksztaEtowania przestrzeni publicznych nie podejmuje 
się ustaleG.

6. W zakresie parametrów i wskapników ksztaE-
towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu 
ustala się:

1) zakaz lokalizacji budynków na granicach z dziaE-
kami sąsiednimi, z wyjątkiem dobudowy do istnieją-
cej [ciany budynku bez drzwi i okien;

2) zakaz lokalizacji na dziaEce więcej nir jednego 
budynku mieszkalnego oraz więcej nir jednego bu-
dynku gospodarczego albo gararu;

3) lokalizację zabudowy zgodnie z liniami zabudo-
wy, wyznaczonymi na rysunku planu;

4) powierzchnię zabudowy nie większą nir 40% 
powierzchni dziaEki;

5) wysoko[ć zabudowy:
a) dla zabudowy mieszkaniowej nie większą nir 

7,0 m w przypadku dachu pEaskiego lub 9,0 m w 
przypadku dachu stromego,

b) dla zabudowy gospodarczej lub gararu nie 
większą nir 3,5 m w przypadku dachu pEaskiego lub 
5,0 m w przypadku dachu stromego;

6) w zakresie wyglądu zewnętrznego budynków:
a) zakaz stosowania na elewacji jako okEadziny bu-

dynku materiaEów z blachy i z PCV, przy czym do-
puszcza się wykorzystanie tych materiaEów wyEącz-
nie do tworzenia detali architektonicznych, okien 
lub rynien,

b) zakaz lokalizacji anten telewizyjnych i radio-
wych na elewacjach,

c) w przypadku dobudowy do istniejącej [ciany 
budynku bez drzwi i okien na granicy z dziaEką są-
siednią stosowanie jednolitej formy dachów;

7) w zakresie ksztaEtowania geometrii dachów:
a) dachy strome lub pEaskie,
b) w przypadku dachów pEaskich wyksztaEcenie 

gzymsu dachowego;
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8) powierzchnię biologicznie czynną nie mniejszą 
nir 40% powierzchni dziaEki;

9) zagospodarowanie zielenią wszystkich wol-
nych od utwardzenia fragmentów terenów, z mor-
liwo[cią lokalizacji obiektów maEej architektury oraz 
doj[ć i dojazdów do budynków;

10) dopuszczenie realizacji kondygnacji podziem-
nej, pod warunkiem, re jej budowa nie doprowadzi 
do destabilizacji stosunków wodnych i gruntowych;

11) dopuszczenie podziaEu dziaEek;
12) powierzchnię dziaEki budowlanej powstaEej w 

wyniku podziaEu, nie mniejszą nir 600 m2 i szero-
ko[ć frontu nie mniejszą nir 18,0 m.

7. W zakresie granic i sposobów zagospodarowa-
nia terenów lub obiektów podlegających ochronie 
na podstawie przepisów odrębnych nie podejmuje 
się ustaleG.

8. W zakresie szczegóEowych zasad i warunków 
scalania i podziaEu nieruchomo[ci nie podejmuje się 
ustaleG.

9. W zakresie szczególnych warunków zagospo-
darowania terenów i ograniczeG w ich urytkowaniu 
ustala się:

1) dla terenu 1MN dostęp do drogi publicznej 1KD-
D, zgodnie z przepisami odrębnymi;

2) dla terenu 2MN dostęp do drogi publicznej - ul. 
Ziemowita, lerącej poza granicami planu;

3) na terenie 2MN dla dziaEek nieposiadających 
dostępu do drogi publicznej morliwo[ć wydzielania 
dróg wewnętrznych;

4) uwzględnienie w zagospodarowaniu terenów 
wymagaG i ograniczeG wynikających z przebiegu 
sieci infrastruktury technicznej, a w szczególno[ci:

a) na terenie 2MN w obszarze oddziaEywania na-
powietrznej linii elektroenergetycznej WN-110kV, 
zgodnie z przepisami odrębnymi,

b) na terenie 2MN wynikających ze strefy związa-
nej z przebiegiem kolektora sanitarnego, zgodnie z 
przepisami odrębnymi.

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

1) zapewnienie na wEasnej dziaEce miejsc parkin-
gowych, w liczbie nie mniejszej nir 2 miejsca par-
kingowe na 1 dom w zabudowie jednorodzinnej;

2) w przypadku wydzielenia lokalu urytkowego 
dla funkcji usEugowej, zapewnienie na wEasnej dziaE-
ce dodatkowych 2 miejsc parkingowych;

3) dopuszczenie robót budowlanych w zakresie 
sieci infrastruktury technicznej, w tym w szczegól-
no[ci sieci: wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, 
ciepEowniczej, elektroenergetycznej i telekomunika-
cyjnej;

4) powiązanie sieci infrastruktury technicznej z 
ukEadem zewnętrznym oraz zapewnienie dostępu do 
sieci, zgodnie z przepisami odrębnymi;

5) zaopatrzenie w wodę pitną z sieci wodociągo-
wej;

6) zagospodarowanie wód opadowych i roztopo-
wych w granicach dziaEki, zgodnie z przepisami od-

rębnymi, z dopuszczeniem odprowadzenia do sieci 
kanalizacji deszczowej;

7) zakaz lokalizacji przydomowych oczyszczalni 
[cieków i zbiorników bezodpEywowych;

8) odprowadzanie [cieków bytowych do sieci ka-
nalizacji sanitarnej.

11. Nie ustala się sposobów i terminów tymczaso-
wego zagospodarowania, urządzania i urytkowania 
terenu.

12. Ustala się stawkę, o której mowa w art. 36 
ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, w wysoko[ci 30%.

§5. 1. Dla terenu Kz-ZO/WS, dla którego obowią-
zują ustalenia niniejszego paragrafu, ustala się prze-
znaczenie pod zieleG naturalną i wody powierzch-
niowe [ródlądowe, w klinie zieleni.

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

1) zachowanie naturalnego charakteru strumienia 
Szklarka jako rowu otwartego wraz z zachowaniem 
uksztaEtowania terenu doliny, z uwzględnieniem pkt 
3 lit d;

2) zakaz lokalizacji:
a) budynków,
b) urządzeG reklamowych,
c) wolno stojących szyldów,
d) ogrodzeG, z zastrzereniem pkt 3 lit. b,
e) napowietrznych sieci infrastruktury technicz-

nej, z wyjątkiem istniejącej napowietrznej linii elek-
troenergetycznej WN-110 kV,

f) stacji bazowych telefonii komórkowej,
g) wolno stojących stacji transformatorowych,
h) miejsc parkingowych, z zastrzereniem pkt 3 lit. a,
i) tymczasowych obiektów budowlanych;
3) dopuszczenie lokalizacji:
a) miejsc parkingowych dla obsEugi technicznej 

terenu K, na styku z terenem 2KD-D, oraz miejsc 
parkingowych w strefie lokalizacji parkingu, wyzna-
czonej na rysunku planu,

b) ogrodzenia z siatki w strefie lokalizacji parkingu,
c) sieci infrastruktury technicznej, z zastrzereniem 

pkt 2 lit. e ｠ g,
d) zbiorników retencyjnych i urządzeG podczysz-

czających dla wód opadowych i roztopowych.
3. W zakresie zasad ochrony [rodowiska, przyro-

dy i krajobrazu kulturowego ustala się:
1) ochronę zieleni naturalnej i wód;
2) ochronę i utrzymanie ekosystemu zEoronego ze 

zbiorowisk ro[linnych, zrórnicowanych pod wzglę-
dem budowy i funkcji, takich jak Eąki oraz zadrze-
wienia i zakrzewienia;

3) zapewnienie dostępu do strumienia, pozwalają-
cego na wykonywanie robót związanych z utrzyma-
niem wód, zgodnie z przepisami odrębnymi;

4) zakaz stosowania nawierzchni uniemorliwiają-
cych infiltrację wód opadowych;

5) dopuszczenie nasadzeG nowych drzew, krze-
wów i ro[lin okrywowych, charakterystycznych dla 
terenu.



Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 95 ｠ 10195 ｠ Poz. 1817

4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturo-
wego i zabytków oraz dóbr kultury wspóEczesnej, a 
takre granic i sposobów zagospodarowania terenów 
podlegających ochronie, nie podejmuje się ustaleG.

5. W zakresie wymagaG wynikających z potrzeb 
ksztaEtowania przestrzeni publicznych ustala się za-
gospodarowanie terenu jako obszaru przestrzeni pu-
blicznej, z dopuszczeniem lokalizacji:

1) kEadek, pomostów,
2) dróg pieszych i rowerowych, umorliwiających 

powiązanie zabudowy po obu stronach doliny,
3) przepustów i innych budowli hydrotechnicz-

nych,
4) obiektów maEej architektury,
5) elementów systemu informacji miejskiej.
6. W zakresie parametrów i wskapników ksztaE-

towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu 
w strefie lokalizacji parkingu ustala się obsadzenie 
parkingu zielenią.

7. W zakresie granic i sposobów zagospodarowa-
nia terenów lub obiektów podlegających ochronie 
na podstawie przepisów odrębnych nie podejmuje 
się ustaleG.

8. W zakresie szczegóEowych zasad i warunków 
scalania i podziaEu nieruchomo[ci nie podejmuje się 
ustaleG.

9. W zakresie szczególnych warunków zagospo-
darowania terenów i ograniczeG w ich urytkowaniu 
ustala się:

1) dla obsEugi technicznej dostęp do przylegEych 
dróg publicznych, zgodnie z przepisami odrębnymi;

2) dla parkingu wyznaczonego na rysunku planu 
dostęp do drogi publicznej 3KD-D, zgodnie z przepi-
sami odrębnymi;

3) w zagospodarowaniu terenu uwzględnienie wy-
magaG i ograniczeG wynikających z przebiegu sieci 
infrastruktury technicznej, a w szczególno[ci:

a) na obszarze oddziaEywania napowietrznej linii 
elektroenergetycznej WN-110kV, zgodnie z przepi-
sami odrębnymi;

b) wynikających ze strefy związanej z przebiegiem 
kolektora sanitarnego, zgodnie z przepisami odręb-
nymi;

4) lokalizację doj[ć i dojazdów do terenu K z tere-
nu 2KD-D.

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

1) dopuszczenie robót budowlanych w zakresie 
sieci infrastruktury technicznej, w tym w szczegól-
no[ci sieci: wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, 
ciepEowniczej, elektroenergetycznej, telekomunika-
cyjnej i teleinformatycznej;

2) powiązanie sieci infrastruktury technicznej z 
ukEadem zewnętrznym oraz zapewnienie dostępu do 
sieci zgodnie z przepisami odrębnymi;

3) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych 
poprzez nawierzchnie przepuszczalne, z zastrzere-
niem pkt 4;

4) lokalizację urządzeG podczyszczających wody 

opadowe i roztopowe z miejsc parkingowych w 
strefie lokalizacji parkingu.

11. Nie ustala się sposobów i terminów tymczaso-
wego zagospodarowania, urządzania i urytkowania 
terenu.

12. Ustala się stawkę, o której mowa w art. 36 
ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, w wysoko[ci 30%.

§6. 1. Dla terenu E, dla którego obowiązują usta-
lenia niniejszego paragrafu, ustala się przeznacze-
nie pod infrastrukturę techniczną elektroenergetyki 
- zachowanie, modernizację lub wymianę istniejącej 
stacji transformatorowej na maEogabarytową.

2. W zakresie zasad ochrony i ksztaEtowania Eadu 
przestrzennego:

1) ustala się zakaz lokalizacji:
a) urządzeG reklamowych i szyldów,
b) ogrodzeG innych nir arurowe,
c) ogrodzeG z betonowych elementów prefabry-

kowanych;
2) dopuszcza się lokalizację:
a) elementów systemu informacji miejskiej,
b) sieci infrastruktury technicznej.
3. W zakresie zasad ochrony [rodowiska, przyro-

dy i krajobrazu kulturowego ustala się zagospodaro-
wanie zielenią wolnych od utwardzenia powierzchni 
terenu.

4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturo-
wego i zabytków oraz dóbr kultury wspóEczesnej, a 
takre granic i sposobów zagospodarowania terenów 
podlegających ochronie, nie podejmuje się ustaleG.

5. W zakresie wymagaG wynikających z potrzeb 
ksztaEtowania przestrzeni publicznych nie podejmuje 
się ustaleG.

6. W zakresie parametrów i wskapników ksztaE-
towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu 
ustala się dla nowej, wolno stojącej, maEogabaryto-
wej stacji transformatorowej:

a) wysoko[ć od 2,3 m do 3,6 m;
b) wykoGczenie tynkiem lub okEadziną ceramiczną;
c) dach stromy kryty dachówką.
7. W zakresie granic i sposobów zagospodarowa-

nia terenów lub obiektów podlegających ochronie 
na podstawie przepisów odrębnych nie podejmuje 
się ustaleG.

8. W zakresie szczegóEowych zasad i warunków 
scalania i podziaEu nieruchomo[ci nie podejmuje się 
ustaleG.

9. W zakresie szczególnych warunków zagospo-
darowania terenów i ograniczeG w ich urytkowaniu 
ustala się:

1) dostęp do drogi publicznej 1KD-L, poprzez te-
ren 1KD-GP, zgodnie z przepisami odrębnymi;

2) uwzględnienie w zagospodarowaniu terenu 
wymagaG i ograniczeG technicznych wynikających 
z przebiegu sieci infrastruktury.

10. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy 
i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 
technicznej ustala się:
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1) zapewnienie na terenie miejsc parkingowych 
dla obsEugi technicznej;

2) dopuszczenie robót budowlanych w zakresie 
sieci infrastruktury technicznej, w tym w szczegól-
no[ci sieci: elektroenergetycznej, telekomunikacyj-
nej i teleinformatycznej;

3) powiązanie sieci infrastruktury technicznej z 
ukEadem zewnętrznym oraz zapewnienie dostępu do 
sieci zgodnie z przepisami odrębnymi.

11. Nie ustala się sposobów i terminów tymczaso-
wego zagospodarowania, urządzania i urytkowania 
terenu.

12. Ustala się stawkę, o której mowa w art. 36 
ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, w wysoko[ci 30%.

§7. 1. Dla terenu K, dla którego obowiązują usta-
lenia niniejszego paragrafu, ustala się przeznaczenie 
pod infrastrukturę techniczną kanalizacji - zbiornik 
retencyjny.

2. W zakresie zasad ochrony i ksztaEtowania Eadu 
przestrzennego:

1) ustala się lokalizację ogrodzenia zbiornika;
2) ustala się zakaz lokalizacji:
a) urządzeG reklamowych i szyldów,
b) ogrodzeG innych nir arurowe,
c) ogrodzeG z betonowych elementów prefabry-

kowanych,
d) stacji bazowych telefonii komórkowej,
e) miejsc parkingowych;
3) dopuszcza się lokalizację:
a) elementów systemu informacji miejskiej,
b) sieci infrastruktury technicznej, z zastrzereniem 

pkt 2 lit.d,
c) budowli hydrotechnicznych, mostów i przepu-

stów.
3. W zakresie zasad ochrony [rodowiska, przyro-

dy i krajobrazu kulturowego ustala się:
1) zagospodarowanie zielenią wolnych od utwar-

dzenia powierzchni terenu;
2) obsadzenie terenu rórnymi formami zieleni ni-

skiej.
4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturo-

wego i zabytków oraz dóbr kultury wspóEczesnej, a 
takre granic i sposobów zagospodarowania terenów 
podlegających ochronie, nie podejmuje się ustaleG.

5. W zakresie wymagaG wynikających z potrzeb 
ksztaEtowania przestrzeni publicznych nie podejmuje 
się ustaleG.

6. W zakresie parametrów i wskapników ksztaEto-
wania zabudowy oraz zagospodarowania terenu nie 
podejmuje się ustaleG.

7. W zakresie granic i sposobów zagospodarowa-
nia terenów lub obiektów podlegających ochronie 
na podstawie przepisów odrębnych nie podejmuje 
się ustaleG.

8. W zakresie szczegóEowych zasad i warunków 
scalania i podziaEu nieruchomo[ci nie podejmuje się 
ustaleG.

9. W zakresie szczególnych warunków zagospo-

darowania terenów i ograniczeG w ich urytkowaniu 
ustala się:

1) dostęp do drogi publicznej 2KD-D, poprzez te-
ren Kz-ZO/WS;

2) uwzględnienie w zagospodarowaniu terenu 
wymagaG i ograniczeG technicznych wynikających 
z przebiegu sieci infrastruktury;

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

1) w zakresie infrastruktury technicznej dopusz-
czenie robót budowlanych, w tym w szczególno[ci 
sieci: wodociągowej, kanalizacyjnej, elektroenerge-
tycznej, telekomunikacyjnej i teleinformatycznej;

2) powiązanie sieci infrastruktury technicznej z 
ukEadem zewnętrznym oraz zapewnienie dostępu do 
sieci zgodnie z przepisami odrębnymi.

11. Nie ustala się sposobów i terminów tymczaso-
wego zagospodarowania, urządzania i urytkowania 
terenu.

12. Ustala się stawkę, o której mowa w art. 36 
ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, w wysoko[ci 30%.

§8. 1. Dla terenu T, dla którego obowiązują usta-
lenia niniejszego paragrafu, ustala się przeznaczenie 
pod infrastrukturę techniczną telekomunikacji.

2. W zakresie zasad ochrony i ksztaEtowania Eadu 
przestrzennego:

1) ustala się zakaz lokalizacji:
a) urządzeG reklamowych i szyldów,
b) ogrodzeG innych nir arurowe,
c) ogrodzeG z betonowych elementów prefabry-

kowanych,
d) stacji bazowych telefonii komórkowej,
e) obiektów innych, nir związane z funkcjonowa-

niem infrastruktury technicznej telekomunikacyjnej;
2) dopuszcza się lokalizację:
a) elementów systemu informacji miejskiej,
b) sieci infrastruktury technicznej, z zastrzereniem 

pkt 1 lit. d,
c) obiektów związanych z funkcjonowaniem infra-

struktury technicznej telekomunikacyjnej;
d) obiektów maEej architektury.
3. W zakresie zasad ochrony [rodowiska, przyro-

dy i krajobrazu kulturowego ustala się zagospodaro-
wanie zielenią wolnych od utwardzenia powierzchni 
terenu.

4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturo-
wego i zabytków oraz dóbr kultury wspóEczesnej, a 
takre granic i sposobów zagospodarowania terenów 
podlegających ochronie, nie podejmuje się ustaleG.

5. W zakresie wymagaG wynikających z potrzeb 
ksztaEtowania przestrzeni publicznych nie podejmuje 
się ustaleG.

6. W zakresie parametrów i wskapników ksztaE-
towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu 
ustala się:

1) zachowanie istniejącej zabudowy;
2) zakaz lokalizacji zabudowy na granicach z dziaE-
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kami sąsiednimi;
3) nieprzekraczalną powierzchnię zabudowy w 

wielko[ci niezbędnej do funkcjonowania obiektu, o 
którym mowa w ust. 2 pkt 2 lit. c;

4) wysoko[ć zabudowy do 4,0 m;
5) dowolny ksztaEt dachu.
7. W zakresie granic i sposobów zagospodarowa-

nia terenów lub obiektów podlegających ochronie 
na podstawie przepisów odrębnych nie podejmuje 
się ustaleG.

8. W zakresie szczegóEowych zasad i warunków 
scalania i podziaEu nieruchomo[ci nie podejmuje się 
ustaleG.

9. W zakresie szczególnych warunków zagospo-
darowania terenów i ograniczeG w ich urytkowaniu 
ustala się:

1) dostęp do drogi publicznej 1KD-L, zgodnie z 
przepisami odrębnymi;

2) zakaz dostępu do drogi 1KD-GP;
3) uwzględnienie w zagospodarowaniu terenu 

wymagaG i ograniczeG technicznych wynikających 
z przebiegu sieci infrastruktury.

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

1) zapewnienie na terenie miejsc parkingowych 
dla obsEugi technicznej;

2) w zakresie infrastruktury technicznej dopusz-
czenie robót budowlanych, w tym w szczególno[ci 
sieci: wodociągowej, kanalizacyjnej, elektroenerge-
tycznej, telekomunikacyjnej i teleinformatycznej;

3) powiązanie sieci infrastruktury technicznej z 
ukEadem zewnętrznym oraz zapewnienie dostępu do 
sieci zgodnie z przepisami odrębnymi.

11. Nie ustala się sposobów i terminów tymczaso-
wego zagospodarowania, urządzania i urytkowania 
terenu.

12. Ustala się stawkę, o której mowa w art. 36 
ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, w wysoko[ci 30%.

§9. 1. Dla terenów 1KD-GP, 1KD-L, 1KD-D, 2KD-
D, 3KD-D, 1KD-Dxs, 1KD-Dx, 2KD-Dx, dla których 
obowiązują ustalenia niniejszego paragrafu, ustala 
się przeznaczenie pod drogi publiczne:

1) KD-GP ｠ klasy gEównej ruchu przyspieszonego;
2) KD-L ｠ klasy lokalnej;
3) KD-D, KD-Dxs, KD-Dx ｠ klasy dojazdowej.
2. W zakresie zasad ochrony i ksztaEtowania Eadu 

przestrzennego:
1) zakazuje się lokalizacji:
a) budynków,
b) tymczasowych obiektów budowlanych,
c) urządzeG reklamowych i szyldów,
d) napowietrznych sieci infrastruktury technicz-

nej, z wyjątkiem istniejącej napowietrznej sieci elek-
troenergetycznej WN 110 kV, na terenie 1KD-GP i 
1KD-L,

e) ramp, schodów i pochylni obsEugujących obiek-
ty poEorone poza terenami dróg,

f) stacji bazowych telefonii komórkowej, z za-
strzereniem ust. 6 pkt 4 lit. e;

2) dopuszcza się lokalizację:
a) sieci infrastruktury technicznej, z zastrzereniem 

pkt 1 lit. d,
b) drogowych obiektów inrynierskich,
c) znaków drogowych.
3. W zakresie zasad ochrony [rodowiska, przyro-

dy i krajobrazu kulturowego ustala się:
1) na terenie 1KD-GP dopuszczenie stosowania 

rozwiązaG przeciwhaEasowych w celu ograniczenia 
ponadnormatywnego oddziaEywania akustycznego 
na otoczenie, związanego z węzEem Antoninek;

2) nowe nasadzenia drzew w pasach drogowych 
pod warunkiem, re nie koliduje to z parametrami 
drogi i infrastrukturą techniczną;

3) zagospodarowanie zielenią nieutwardzonych 
powierzchni pasa drogowego;

4) na terenie 1KD-GP strefę zieleni, wyznaczoną 
na rysunku planu.

4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturo-
wego i zabytków oraz dóbr kultury wspóEczesnej, a 
takre granic i sposobów zagospodarowania terenów 
podlegających ochronie, nie podejmuje się ustaleG.

5. W zakresie wymagaG wynikających z potrzeb 
ksztaEtowania przestrzeni publicznych:

1) ustala się zagospodarowanie terenów jako 
ogólnodostępnych obszarów przestrzeni publicznej;

2) dopuszcza się lokalizację ogrodzeG związanych 
z funkcjonowaniem ukEadu drogowego;

3) dopuszcza się lokalizację obiektów maEej archi-
tektury i elementów systemu informacji miejskiej, 
o ile nie koliduje to z realizacją pozostaEych ustaleG 
planu.

6. W zakresie parametrów i wskapników ksztaEto-
wania zabudowy oraz zagospodarowania:

1) ustala się szeroko[ć dróg w liniach rozgranicza-
jących, zgodnie z rysunkiem planu;

2) ustala się parametry ukEadu komunikacyjnego, 
zgodnie z klasyfikacją i przepisami odrębnymi - w 
zakresie niedefiniowanym planem;

3) dopuszcza się lokalizację dodatkowych, innych 
nir ustalone planem, elementów ukEadu komunika-
cyjnego, zgodnie z przepisami odrębnymi;

4) dla terenu 1KD-GP ustala się:
a) lokalizację Eącznicy,
b) jezdnię o jednym pasie ruchu,
c) zakaz lokalizacji miejsc parkingowych, z do-

puszczeniem ich lokalizacji dla sEurb obsEugi tech-
nicznej,

d) w strefie zieleni dopuszczenie lokalizacji zbiorni-
ków retencyjnych i dróg wewnętrznych,

e) w strefie zieleni dopuszczenie lokalizacji sta-
cji bazowej telefonii komórkowej z wyEącznym do-
stępem z terenu 1KD-L, o wysoko[ci konstrukcji 
wsporczej nie większej nir 30,0 m, zgodnie z prze-
pisami odrębnymi,

f) dla terenu E zapewnienie dostępu do drogi 1KD-
L;

5) dla terenu 1KD-L ustala się:
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a) przekrój jednojezdniowy z dwoma pasami ru-
chu,

b) co najmniej jednostronny chodnik,
c) zakaz lokalizacji miejsc parkingowych,
d) dopuszczenie lokalizacji drogi rowerowej;
6) dla terenów 1KD-D, 2KD-D, 3KD-D ustala się:
a) przekrój jednojezdniowy z dwoma pasami ru-

chu, z dopuszczeniem na terenie 1KD-D jednego 
pasa ruchu,

b) co najmniej jednostronny chodnik zlokalizowa-
ny po stronie terenów zabudowy,

c) dopuszczenie lokalizacji drogi rowerowej,
d) zakaz lokalizacji miejsc parkingowych;
7) dla terenów 1KD-Dx i 2KD-Dx ustala się drogę 

pieszą;
8) dla terenu 1KD-Dxs ustala się:
a) drogę pieszo - jezdną,
b) obsEugę komunikacyjną terenu 2Kz-MN,
c) zakaz lokalizacji miejsc parkingowych.
7. W zakresie granic i sposobów zagospodarowa-

nia terenów lub obiektów podlegających ochronie 
na podstawie przepisów odrębnych nie podejmuje 
się ustaleG.

8. W zakresie szczegóEowych zasad i warunków 
scalania i podziaEu nieruchomo[ci nie podejmuje się 
ustaleG.

9. W zakresie szczególnych warunków zagospo-
darowania terenu oraz ograniczeG w jego urytko-
waniu:

1) dla terenu 1KD-GP ustala się zakaz lokalizacji 
zjazdów na dziaEki, z zastrzereniem ust. 6 pkt 4 lit. 
e ｠ f;

2) dla terenów 1KD-L, 1KD-D, 2KD-D, 3KD-D, 
1KD-Dxs, dopuszcza się lokalizację zjazdów, zgod-
nie z przepisami odrębnymi;

3) w zagospodarowaniu terenów 2KD-D, 1KD-Dx, 
1KD-Dxs, 1KD-L, 1KD-GP ustala się uwzględnienie 
ograniczeG wynikających z przebiegu elektroener-
getycznej napowietrznej linii WN-110kV, zgodnie z 
przepisami odrębnymi.

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

1) ustala się zachowanie ciągEo[ci powiązaG ele-
mentów pasa drogowego, w szczególno[ci jezdni, 
[cierek rowerowych i chodników, w granicach ob-
szaru planu oraz z zewnętrznym ukEadem komunika-
cyjnym, zgodnie z przepisami odrębnymi;

2) w zakresie ksztaEtowania sieci infrastruktury 
technicznej:

a) dopuszcza się roboty budowlane, w tym w 
szczególno[ci sieci: wodociągowej, kanalizacyjnej, 
gazowej, ciepEowniczej, elektroenergetycznej, tele-
komunikacyjnej i teleinformatycznej,

b) ustala się powiązanie sieci infrastruktury tech-
nicznej z ukEadem zewnętrznym oraz zapewnienie 
dostępu do sieci zgodnie z przepisami odrębnymi,

c) ustala się odprowadzanie wód opadowych i 
roztopowych do sieci kanalizacji deszczowej.

11. Nie ustala się sposobów i terminów tymczaso-
wego zagospodarowania, urządzania i urytkowania 
terenu.

12. Ustala się stawkę, o której mowa w art. 36 
ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, w wysoko[ci 30%.

§10. Wykonanie niniejszej uchwaEy powierza się 
Prezydentowi Miasta Poznania.

§11. UchwaEa wchodzi w rycie po upEywie 30 dni 
od dnia ogEoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa 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 i Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413) 
Rada Miasta Poznania rozstrzyga, co następuje:

§1. Uwagi wniesione przez osobę fizyczną.
1) tre[ć uwagi: wprowadzenie lokalizacji zabu-

dowy wzdEur poEudniowej strony ul. DobromiEy na 
dziaEkach 8/1 i 4, jako kontynuacji zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej na terenach oznaczonych 
w rysunku planu jako 1Kz-MN i 1MN. 

rozstrzygnięcie: nieuwzględniona 
uzasadnienie: Zgodnie z zapisami ｧStudium...ｦ 

jest to teren wyEączony z zabudowy o symbolu ZKO 
- tereny otwarte: lasy, doliny rzek i strumieni, jezio-
ra, tereny rolnicze ｠ wspóEtworzące pier[cieniowo ｠ 
klinowy system zieleni, z zakazem lokalizacji nowej 
zabudowy i rozbudowy zabudowy istniejącej. Pro-
jekt planu musi być zgodny z zapisami ｧStudium...ｦ 
dlatego dziaEki te w projekcie planu znajdują się na 
terenie Kz-ZO/WS ｠ jest to teren zieleni naturalnej i 
wód powierzchniowych [ródlądowych, w klinie zie-
leni. ZakEada się tu m. in. zakaz lokalizacji budyn-
ków. Utrzymuje się na terenach Kz-MN istniejące 
zainwestowanie. Tereny MN są poza klinem zieleni.

2) tre[ć uwagi: projekt planu nie chroni istniejącej 
zieleni 

rozstrzygnięcie: nieuwzględniona 
uzasadnienie: projekt chroni zieleG - zachowuje na-

turalny charakter zieleni wraz z doliną Szklarki, nie 
wyznacza się w projekcie nowych terenów do zabu-
dowy, utrzymuje się zabudowę istniejącą, na tere-
nach przeznaczonych pod zabudowę wprowadzono 
minimalną powierzchnię biologicznie czynną: 40% 
dla MN i 50% dla Kz-MN, projekt chroni [rodowisko 
poprzez ograniczenia wpEywające na poprawę stanu 
jako[ci wód powierzchniowych i podziemnych, 

3) tre[ć uwagi: nalery zmienić ｧStudium uwarun-
kowaG.........ｦ 

rozstrzygnięcie: nieuwzględniona 
uzasadnienie: Zmiana ｧStudium...ｦ nie stano-

wi zakresu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego.

§2. Uwaga wniesiona przez SpóEdzielnię Miesz-
kaniową w Swarzędzu, ul. Kwa[niewskiego 1, 62-

020 Swarzędz.
1) tre[ć uwagi: Zmiana przeznaczenia dla terenu 

zieleni otwartej i wód powierzchniowych w klinie 
zieleni oznaczonym jako Kz-ZO/WS, na którym zlo-
kalizowane są grunty stanowiące wEasno[ć Swa-
rzędzkiej SpóEdzielni Mieszkaniowej ｠ czę[ć dziaEki 
9/2 i 11/52 na parkingi wielopoziomowe, podziem-
ne lub nadziemne o charakterze ekologicznym. 

rozstrzygnięcie: nieuwzględniona 
uzasadnienie: Zgodnie z zapisami ｧStudium...ｦ 

jest to teren wyEączony z zabudowy o symbolu ZKO 
- tereny otwarte: lasy, doliny rzek i strumieni, jezio-
ra, tereny rolnicze ｠ wspóEtworzące pier[cieniowo ｠ 
klinowy system zieleni, z zakazem lokalizacji nowej 
zabudowy i rozbudowy zabudowy istniejącej. Pro-
jekt planu musi być zgodny z zapisami ｧStudium...ｦ. 
Wnioskowana nieruchomo[ć w projekcie planu znaj-
duje się na terenie Kz-ZO/WS ｠ jest to teren zieleni 
naturalnej i wód powierzchniowych [ródlądowych, 
w klinie zieleni. ZakEada się tu m. in. zakaz lokalizacji 
budynków, ale dopuszcza się lokalizację miejsc par-
kingowych i obsadzenie parkingu zielenią.

2) tre[ć uwagi: Zmiana przeznaczenia dla terenu 
zieleni otwartej i wód powierzchniowych w klinie 
zieleni oznaczonym jako Kz-ZO/WS, na którym zlo-
kalizowane są grunty stanowiące wEasno[ć Swa-
rzędzkiej SpóEdzielni Mieszkaniowej ｠ czę[ć dziaEki 
9/2 i 11/52 na parkingi naziemne lub wielopoziomo-
we: podziemne lub nadziemne z morliwo[cią budo-
wy budynku mieszkalnego, ewentualnie budynków 
usEugowych o charakterze nieuciąrliwym 

rozstrzygnięcie: nieuwzględniona 
uzasadnienie: Zgodnie z zapisami ｧStudium...ｦ 

jest to teren wyEączony z zabudowy o symbolu ZKO 
- tereny otwarte: lasy, doliny rzek i strumieni, jezio-
ra, tereny rolnicze ｠ wspóEtworzące pier[cieniowo ｠ 
klinowy system zieleni, z zakazem lokalizacji nowej 
zabudowy i rozbudowy zabudowy istniejącej. Pro-
jekt planu musi być zgodny z zapisami ｧStudium...ｦ. 
Wnioskowana nieruchomo[ć w projekcie planu znaj-
duje się na terenie Kz-ZO/WS ｠ jest to teren zieleni 
naturalnej i wód powierzchniowych [ródlądowych, 
w klinie zieleni. ZakEada się tu m. in. zakaz lokalizacji 
budynków, ale dopuszcza się lokalizację miejsc par-
kingowych i obsadzenie parkingu zielenią.

§3. Uwagi wniesione przez osobę fizyczną.
1) tre[ć uwagi: wprowadzenie na dziaEce 1/10 lo-

kalizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
rozstrzygnięcie: nieuwzględniona 
uzasadnienie: Zgodnie z zapisami ｧStudium...ｦ 

ZaEącznik Nr 2
do uchwaEy Nr LXVII/916/V/2010

Rady Miasta Poznania
z dnia 2 lutego 2010 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY MIASTA POZNANIA W SPRAWIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO 
PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ｧSTRUMIEF SZKLAR-

KAｦ W POZNANIU
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jest to teren wyEączony z zabudowy o symbolu ZKO 
- tereny otwarte: lasy, doliny rzek i strumieni, jezio-
ra, tereny rolnicze ｠ wspóEtworzące pier[cieniowo ｠ 
klinowy system zieleni, z zakazem lokalizacji nowej 
zabudowy i rozbudowy zabudowy istniejącej. Pro-
jekt planu musi być zgodny z zapisami ｧStudium...ｦ 
｠ dlatego dziaEka 1/10 w projekcie planu znajduje 
się na terenie Kz-ZO/WS ｠ jest to teren zieleni na-
turalnej i wód powierzchniowych [ródlądowych, w 
klinie zieleni. ZakEada się tu m. in. zakaz lokalizacji 
budynków.

2) tre[ć uwagi: wniosek o zmianę granic opraco-
wania mpzp. 

rozstrzygnięcie: nieuwzględniona 
uzasadnienie: zmiana granic opracowania mpzp 

nie jest morliwa bez podjęcia nowej uchwaEy o przy-
stąpieniu do sporządzenia planu miejscowego.

3) tre[ć uwagi: plan nie uwzględnia budynku na 
dziaEce 2/1 przy ul. Ziemowita 

rozstrzygnięcie: nieuwzględniona 
uzasadnienie: plan uwzględnia znajdujący się tu 

budynek, okre[la linie zabudowy oraz parametry dla 
terenu 3MN, na którym znajduje się dziaEka 2/1.

4) tre[ć uwagi: zmiana przeznaczenia wskazane-
go w ｧStudium...ｦ dla dziaEki 1/10. 

rozstrzygnięcie: nieuwzględniona 
uzasadnienie: Zmiana ｧStudium...ｦ nie stano-

wi zakresu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego.

§4. Uwaga wniesiona przez osobę fizyczną
1) tre[ć uwagi: Wykre[lenie z projektu planu loka-

lizacji stacji bazowych telefonii komórkowej. 
rozstrzygnięcie: nieuwzględniona 
uzasadnienie: W projekcie planu zostaEa utrzyma-

na lokalizacja stacji bazowych telefonii komórkowej 
z dala od miejsc zamieszkania, w miejscu gdzie wy-
stępują jur elementy infrastruktury technicznej. Lo-
kalizowanie masztów telefonii komórkowej projekt 
dopuszcza na terenie 1KD-GP w strefie zieleni w 
pobliru terenu infrastruktury technicznej telekomu-
nikacyjnej i elektroenergetycznej.

2) tre[ć uwagi: na terenie 2Kz-ZO/WS wprowa-
dzić zapisy umorliwiające korzystanie ze studni i 
zbiornika bezodpEywowego do czasu wybudowania 
sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 

rozstrzygnięcie: nieuwzględniona 
uzasadnienie: Ze względu na ochronę [rodowiska 

｠ poEorenie w klinie zieleni, ochronę wód podziem-
nych (okolice gEównego zbiornika wód podziemnych 
GZWP 144 Wielkopolskiej Doliny Kopalnej) oraz 
powierzchniowych ｠ Szklarki, ustala się odprowa-
dzanie [cieków do kanalizacji sanitarnej. Plan nie 
zakazuje korzystania ze studni czy zbiornika bezod-
pEywowego. Zgodnie z art. 35 ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 
2003 r., tereny mogą być wykorzystywane w spo-
sób dotychczasowy do czasu ich zagospodarowania 
zgodnie z ustaleniami planu.

3) tre[ć uwagi: na terenie 2Kz-ZO/WS wykre[lić 

zakaz rozbudowy i nadbudowy zabudowy istniejącej 
rozstrzygnięcie: nieuwzględniona 
uzasadnienie: Zgodnie z zapisami ｧStudium...ｦ 

jest to teren wyEączony z zabudowy o symbolu ZKO 
- tereny otwarte: lasy, doliny rzek i strumieni, jezio-
ra, tereny rolnicze ｠ wspóEtworzące pier[cieniowo ｠ 
klinowy system zieleni, z zakazem lokalizacji nowej 
zabudowy i rozbudowy zabudowy istniejącej. Pro-
jekt planu musi być zgodny z zapisami ｧStudium...ｦ 
｠ dlatego dla dziaEki 72 ｠ terenu 2Kz-MN w projek-
cie planu zakEada się m. in. utrzymanie istniejącej 
zabudowy, zakaz lokalizacji nowych budynków i za-
kaz rozbudowy zabudowy istniejącej.

§5. Uwaga wniesiona przez Pekabex - peEnomoc-
nika: Kancelarię Prawną SkoczyGski Wachowiak 
Strykowski, ul. Libelta 26/2, 61-707 PoznaG

1) tre[ć uwagi: zmiana granic opracowania mpzp 
i wyEączenie dziaEki 11/46 z planu 

rozstrzygnięcie: nieuwzględniona 
uzasadnienie: zmiana granic wymaga podjęcia 

uchwaEy o przystąpieniu do sporządzenia mpzp i 
okre[leniu nowych granic opracowania planu.

2) tre[ć uwagi: przeznaczenie dziaEki pod zabudo-
wę mieszkaniową 

rozstrzygnięcie: nieuwzględniona 
uzasadnienie: Zgodnie z zapisami ｧStudium...ｦ 

jest to teren wyEączony z zabudowy o symbolu ZKO 
- tereny otwarte: lasy, doliny rzek i strumieni, jezio-
ra, tereny rolnicze ｠ wspóEtworzące pier[cieniowo ｠ 
klinowy system zieleni, z zakazem lokalizacji nowej 
zabudowy i rozbudowy zabudowy istniejącej. Pro-
jekt planu musi być zgodny z zapisami ｧStudium...ｦ 
｠ dlatego dziaEka 11/46 w projekcie planu znajduje 
się na terenie Kz-ZO/WS ｠ jest to teren zieleni na-
turalnej i wód powierzchniowych [ródlądowych, w 
klinie zieleni. ZakEada się tu m. in. zakaz lokalizacji 
budynków.

3) tre[ć uwagi: etapowanie ｠ opracowanie planu 
w czę[ciach, czę[ć dotyczącą dziaEki 11/46 opraco-
wać w dalszej perspektywie czasowej. 

rozstrzygnięcie: nieuwzględniona 
uzasadnienie: zmiana granic czy opracowanie pla-

nu w czę[ciach wymaga podjęcia uchwaEy o przy-
stąpieniu do sporządzenia mpzp i okre[leniu nowych 
granic opracowania planu.

§6. Uwagi wniesione przez osobę fizyczną 
1) tre[ć uwagi: wyEączenie dziaEek 1/4 i 1/8 z gra-

nic opracowania planu 
rozstrzygnięcie: nieuwzględniona 
uzasadnienie: zmiana granic wymaga podjęcia 

uchwaEy o przystąpieniu do sporządzenia mpzp i 
okre[leniu nowych granic opracowania planu.

2) tre[ć uwagi: przeznaczyć dziaEki 1/3, 1/4, 1/5 
i 1/8 pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną 
niską 

rozstrzygnięcie: nieuwzględniona 
uzasadnienie: Zgodnie z zapisami ｧStudium...ｦ 

czę[ciowo jest to teren wyEączony z zabudowy o 
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symbolu ZKO - tereny otwarte: lasy, doliny rzek i 
strumieni, jeziora, tereny rolnicze ｠ wspóEtworzące 
pier[cieniowo ｠ klinowy system zieleni, z zakazem 
lokalizacji nowej zabudowy i rozbudowy zabudowy 
istniejącej. Projekt planu musi być zgodny z zapi-
sami ｧStudium...ｦ ｠ dlatego dziaEki 1/3, 1/4 i 1/8 
w projekcie planu znajdują się na terenie Kz-ZO/WS 
｠ jest to teren zieleni naturalnej i wód powierzchnio-
wych [ródlądowych, w klinie zieleni. ZakEada się tu 
m. in. zakaz lokalizacji budynków. DziaEka 1/5 jest 
na terenie przeznaczonym do zabudowy.

3) tre[ć uwagi: pozostawić dziaEki 1/8 i 1/9 jako 
grunty rolne: dziaEka 1/8 ma być ogrodem wEa[cicie-
li a dziaEka 1/9 ma stanowić drogę 

rozstrzygnięcie: nieuwzględniona 
uzasadnienie: Zgodnie z zapisami ｧStudium...ｦ 

czę[ciowo jest to teren wyEączony z zabudowy o 
symbolu ZKO - tereny otwarte: lasy, doliny rzek i 
strumieni, jeziora, tereny rolnicze ｠ wspóEtworzące 
pier[cieniowo ｠ klinowy system zieleni, z zakazem 
lokalizacji nowej zabudowy i rozbudowy zabudowy 
istniejącej. Projekt planu musi być zgodny z zapisa-
mi ｧStudium...ｦ ｠ dlatego dziaEki 1/3, 1/4, 1/8 i 1/9 
w projekcie planu znajdują się na terenie Kz-ZO/WS 
｠ jest to teren zieleni naturalnej i wód powierzchnio-
wych [ródlądowych, w klinie zieleni. ZakEada się tu 
m. in. zakaz lokalizacji budynków.

4) tre[ć uwagi: zmiana przeznaczenia wskazane-
go w ｧStudium...ｦ. 

rozstrzygnięcie: nieuwzględniona 
uzasadnienie: Zmiana ｧStudium...ｦ nie stano-

wi zakresu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego.

§7. Uwagi wniesione przez osoby fizyczne:
1) tre[ć uwagi: zapisy dla terenu T nie okre[lają 

lokalizacji i powierzchni morliwej do zabudowania 
rozstrzygnięcie: nieuwzględniona 
uzasadnienie: Lokalizacja obiektów związanych z 

infrastrukturą techniczną jest morliwa w oparciu o 
przepisy prawa budowlanego. Na terenie T dopusz-
cza się w projekcie planu lokalizację obiektów zwią-
zanych z funkcjonowaniem infrastruktury technicz-
nej telekomunikacyjnej. Plan ustala nieprzekraczalną 
powierzchnię zabudowy w wielko[ci niezbędnej do 
funkcjonowania obiektu.

2) tre[ć uwagi: zmiana zapisów dopuszczających 
stosowanie rozwiązaG przeciwhaEasowych na obli-
gatoryjne 

rozstrzygnięcie: nieuwzględniona 
uzasadnienie: Konieczno[ć realizacji ekranów bę-

dzie wynikać z pozwolenia na budowę węzEa Anto-
ninek, które będzie poprzedzone wydaniem decyzji 
o [rodowiskowych uwarunkowaniach. Na terenie 
1KD-GP w projekcie planu dopuszcza się stosowanie 
rozwiązaG przeciwhaEasowych w celu ograniczenia 
ponadnormatywnego oddziaEywania akustycznego 
na otoczenie, związanego z węzEem Antoninek.

§8. Uwaga wniesiona przez osoby fizyczne:

1) tre[ć uwagi: niespójne są zapisy dotyczące lo-
kalizacji ogrodzeG arurowych na granicy z terenem 
drogi publicznej i zapisy zakazujące lokalizacji ogro-
dzeG innych nir arurowe. 

rozstrzygnięcie: nieuwzględniona 
uzasadnienie: zapisy są spójne, projekt wymaga 

lokalizacji ogrodzeG arurowych na granicy z tere-
nem dróg publicznych, co jest istotne ze względu 
na ksztaEtowanie Eadu przestrzennego, natomiast 
z pozostaEych stron dziaEek dopuszcza lokalizację 
ogrodzeG, ale tylko arurowych,

2) tre[ć uwagi: zakaz lokalizacji anten radiowych 
i telewizyjnych ogranicza prawo do dysponowania 
wEasno[cią

rozstrzygnięcie: nieuwzględniona 
uzasadnienie: anteny mogą być lokalizowane np. 

na dachu ｠ w trosce o zapewnienie Eadu przestrzen-
nego oraz dbaEo[ć o wygląd zewnętrzny wprowa-
dzono zakaz, który dotyczy elewacji czyli [cian ze-
wnętrznych budynku, ustalenia projektu planu nie 
odcinają mieszkaGców od informacji i nie skazują na 
telewizje kablową.

§9. Uwagi wniesione przez osoby fizyczne
1) tre[ć uwagi: niespójne są zapisy dotyczące 

parametrów dla terenów zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej w klinie zieleni 

rozstrzygnięcie: nieuwzględniona 
uzasadnienie: zapisy są spójne, projekt zakEada na 

tych terenach zabudowę mieszkaniową jednorodzin-
ną w klinie zieleni, z zakazem rozbudowy i nadbu-
dowy zabudowy istniejącej oraz z morliwo[cią do-
puszczenia nowej zabudowy (wymiany zabudowy 
istniejącej) tylko w miejscu zabudowy istniejącej i o 
takich samych parametrach.

2) tre[ć uwagi: Wykre[lenie zapisów dotyczących 
zakazu lokalizacji anten radiowych i telewizyjnych. 

rozstrzygnięcie: nieuwzględniona 
uzasadnienie: anteny mogą być lokalizowane np. 

na dachu ｠ w trosce o zapewnienie Eadu przestrzen-
nego oraz dbaEo[ć o wygląd zewnętrzny wprowa-
dzono zakaz, który dotyczy elewacji czyli [cian ze-
wnętrznych budynku, ustalenia projektu planu nie 
odcinają mieszkaGców od informacji i nie skazują na 
telewizję kablową.

3) tre[ć uwagi: Wykre[lenie zapisów nakazują-
cych przyEączenia do sieci kanalizacji sanitarnej, 

rozstrzygnięcie: nieuwzględniona 
uzasadnienie: Ze względu na ochronę [rodowiska 

｠ poEorenie w klinie zieleni, ochronę wód podziem-
nych (okolice gEównego zbiornika wód podziemnych 
GZWP 144 Wielkopolskiej Doliny Kopalnej) oraz 
powierzchniowych ｠ Szklarki, ustala się odprowa-
dzanie [cieków do kanalizacji sanitarnej. Plan nie 
zakazuje korzystania ze studni czy zbiornika bezod-
pEywowego. Zgodnie z art. 35 ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 
2003 r., tereny mogą być wykorzystywane w spo-
sób dotychczasowy do czasu ich zagospodarowania 
zgodnie z tym planem.
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§10. Uwagi wniesione przez osoby fizyczne
1) tre[ć uwagi: umorliwienie na dziaEce nr 11/46, 

ark. 22, obręb GEówieniec, poEoronej w Poznaniu 
przy ulicy M[cibora 52 lokalizacji stacji bazowej te-
lefonii komórkowej. 

rozstrzygnięcie: nieuwzględniona 
uzasadnienie: Zapisy ｧStudium...ｦ dopuszczają 

lokalizowanie obiektów telefonii komórkowej za te-
renie ZKO, jednak projekt planu dopuszcza maszty 
telefonii komórkowej na terenie 1KD-GP ｠ w stre-
fie zieleni, z dala od zabudowy mieszkaniowej, w 
pobliru terenów przeznaczonych pod infrastrukturę 
techniczną: telekomunikacyjną i elektroenergetycz-
ną. Ponadto do planu wpEynęEy takre inne uwagi o 
caEkowitym zakazie lokalizacji obiektów telefonii ko-
mórkowej na terenie planu. Lokalizacja telefonii ko-
mórkowej na skarpie przesEaniaEaby widok na dolinę 
Szklarki i zakEócaEaby Ead przestrzenny.

§11. Uwagi wniesione przez osoby fizyczne
1) tre[ć uwagi: zmienić zapisy dotyczące zakazu 

rozbudowy i nadbudowy zabudowy na terenach za-
budowy mieszkaniowej jednorodzinnej w klinie zie-
leni, 

rozstrzygnięcie: nieuwzględniona 
uzasadnienie: Projekt zakEada na tych terenach 

zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w klinie zie-
leni, z zakazem rozbudowy i nadbudowy zabudowy 
istniejącej oraz z morliwo[cią dopuszczenia nowej 
zabudowy (wymiany zabudowy istniejącej) tylko w 
miejscu zabudowy istniejącej, o takich samych pa-
rametrach.

2) tre[ć uwagi: Wykre[lenie zapisów dotyczących 
zakazu lokalizacji anten radiowych i telewizyjnych. 

rozstrzygnięcie: nieuwzględniona 
uzasadnienie: anteny mogą być lokalizowane np. 

na dachu ｠ w trosce o zapewnienie Eadu przestrzen-
nego oraz dbaEo[ć o wygląd zewnętrzny wprowa-
dzono zakaz, który dotyczy elewacji czyli [cian ze-
wnętrznych budynku, ustalenia projektu planu nie 
odcinają mieszkaGców od informacji i nie skazują na 
telewizje kablową.

3) tre[ć uwagi: Wykre[lenie zapisów nakazują-
cych przyEączenia do sieci kanalizacji sanitarnej 

rozstrzygnięcie: nieuwzględniona 
uzasadnienie: Ze względu na ochronę [rodowiska 

｠ poEorenie w klinie zieleni, ochronę wód podziem-
nych (okolice gEównego zbiornika wód podziemnych 

GZWP 144 Wielkopolskiej Doliny Kopalnej) oraz 
powierzchniowych ｠ Szklarki, ustala się odprowa-
dzanie [cieków do kanalizacji sanitarnej. Plan nie 
zakazuje korzystania ze studni czy zbiornika bezod-
pEywowego. Zgodnie z art. 35 ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 
2003 r., tereny mogą być wykorzystywane w spo-
sób dotychczasowy do czasu ich zagospodarowania 
zgodnie z tym planem.

§12. Uwaga wniesiona przez osobę fizyczną
1) tre[ć uwagi: dla dziaEki nr 10 projekt planu usta-

la m. in. zagospodarowanie jako obszar przestrzeni 
publicznej, bez morliwo[ci wykonania ogrodzenia 
oraz wprowadza inne ustalenia które ograniczają 
korzystanie z nieruchomo[ci, przeznaczenie dziaEki 
nr 10 jest niezgodne z interesami wEa[ciciela, zapisy 
planu winny ulec zmianie. 

rozstrzygnięcie: nieuwzględniona 
uzasadnienie: Zgodnie z zapisami ｧStudium...ｦ 

jest to teren wyEączony z zabudowy o symbolu ZKO 
- tereny otwarte: lasy, doliny rzek i strumieni, jezio-
ra, tereny rolnicze ｠ wspóEtworzące pier[cieniowo ｠ 
klinowy system zieleni, z zakazem lokalizacji nowej 
zabudowy i rozbudowy zabudowy istniejącej. Pro-
jekt planu musi być zgodny z zapisami ｧStudium...ｦ 
dlatego dziaEka ta w projekcie planu znajduje się na 
terenie Kz-ZO/WS ｠ jest to teren zieleni naturalnej i 
wód powierzchniowych [ródlądowych, w klinie zie-
leni, gdzie zakEada się zakaz lokalizacji zabudowy, 
dziaEka ta wraz z dziaEkami sąsiednimi, tworzącymi 
dolinę Szklarki, stanowi obszar przestrzeni publicz-
nej, z zakazem lokalizacji ogrodzeG.

§13. Uwaga wniesiona przez osobę fizyczną
1) tre[ć uwagi: przeznaczenie dziaEek nr 1/9 i 1/10 

pod zabudowę 
rozstrzygnięcie: nieuwzględniona 
uzasadnienie: Zgodnie z zapisami ｧStudium...ｦ 

jest to teren wyEączony z zabudowy o symbolu ZKO 
- tereny otwarte: lasy, doliny rzek i strumieni, jezio-
ra, tereny rolnicze ｠ wspóEtworzące pier[cieniowo ｠ 
klinowy system zieleni, z zakazem lokalizacji nowej 
zabudowy i rozbudowy zabudowy istniejącej. Pro-
jekt planu musi być zgodny z zapisami ｧStudium...ｦ 
dlatego dziaEki te w projekcie planu znajdują się na 
terenie Kz-ZO/WS ｠ jest to teren zieleni naturalnej i 
wód powierzchniowych [ródlądowych, w klinie zie-
leni, gdzie zakEada się zakaz lokalizacji zabudowy.
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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 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 rozstrzyga, co następuje:

§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. Za podstawę przyjęcia do realizacji zadaG okre-
[lonych w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego, które nalerą do zadaG wEasnych 
gminy, stanowić będą zapisy Wieloletniego Progra-
mu Inwestycyjnego Miasta Poznania.

4. Okre[lenie terminów przystąpienia i zakoGcze-
nia realizacji tych zadaG, ustalone będzie wedEug 
kryteriów i zasad przyjętych przy konstruowaniu 
Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Miasta Po-
znania.

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

§2. Zasady finansowania inwestycji z zakresu in-
frastruktury technicznej okre[lonych w planie. 

Finansowanie inwestycji będzie odbywać się po-
przez:

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/916/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STRUMIEF SZKLARKAｦ W POZNANIU 

INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEqĄ DO ZADAF WDASNYCH 
GMINY, ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA


