
Poz. 3181
Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 168 ｠ 18189 ｠

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 z 2010r. Nr 28, poz. 142 i Nr 28, poz. 146) 
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, z 
2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 
201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413 oraz z 2010 r. 
Nr 24, poz. 124) uchwala się, co następuje:

§1. 1. Po stwierdzeniu zgodno[ci ze ｧStudium 
uwarunkowaG i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego miasta Poznaniaｦ ｠ UchwaEa Nr XXXI-
/299/V/08 Rady Miasta Poznania z dnia 18 stycznia 
2008 r., uchwala się miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego ｧRejon ul. GEówieniecｦ w 
Poznaniu, zwany dalej ｧplanemｦ.

2. Planem obejmuje się obszar poEorony pomię-
dzy: ul. Warszawską, ul. SmoEdzinowską, terenami 
le[nymi przylegającymi od póEnocy do ul. Kro[nie-
wickiej oraz torami kolejowymi linii Krzesiny ｠ Ko-
bylnica.

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

4. Integralnymi czę[ciami uchwaEy są:
1) zaEącznik Nr 1 ｠ stanowiący czę[ć graficzną, 

zwaną ｧrysunkiem planuｦ, opracowany w skali 
1:1000 i zatytuEowany: Miejscowy plan zagospo-
darowania przestrzennego ｦRejon ul. GEówieniecｦ w 
Poznaniu;

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

3) zaEącznik Nr 3 ｠ stanowiący rozstrzygnięcie 
Rady Miasta Poznania, o sposobie realizacji zapisa-
nych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które nalerą do zadaG wEasnych gminy 
oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisa-

mi o finansach publicznych.

§2. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej 
uchwaEy mowa jest o:

1) dziaEce budowlanej ｠ nalery przez to rozumieć 
dziaEkę budowlaną w rozumieniu ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym;

2) jezdni gEównej ｠ nalery przez to rozumieć jezd-
nię sytuowaną w pasie drogowym przy osi drogi, 
nieprowadzącą ruchu dojazdowego do przylegEych 
terenów;

3) jezdni dodatkowej ｠ nalery przez to rozumieć 
jezdnię sytuowaną w pasie drogowym, prowadzącą 
ruch dojazdowy do jezdni gEównych i terenów przy-
legEych;

4) nieprzekraczalnej linii zabudowy ｠ nalery przez 
to rozumieć linię okre[lającą najmniejszą odlegEo[ć 
budynków od linii rozgraniczającej terenu lub linię 
wyznaczającą na rysunku planu obszar, na którym 
mogą być lokalizowane budynki;

5) ogrodzeniu arurowym ｠nalery przez to rozu-
mieć ogrodzenie, w którym czę[ć arurowa stanowi 
nie mniej nir 80% powierzchni caEkowitej ogrodze-
nia;

6) pieszo-jezdni ｠ nalery przez to rozumieć pas te-
renu przeznaczony dla ruchu pieszych i pojazdów na 
zasadach obowiązujących w strefie zamieszkania;

7) powierzchni zabudowy ｠ nalery przez to rozu-
mieć sumę powierzchni wszystkich budynków zlo-
kalizowanych na dziaEce budowlanej, mierzoną po 
obrysie [cian zewnętrznych, bez schodów i ramp;

8) reklamie ｠ nalery przez to rozumieć no[nik in-
formacji wizualnej w jakiejkolwiek materialnej for-
mie wraz z elementami konstrukcyjnymi i zamoco-
waniami, niebędący szyldem, tablicą informacyjną 
lub znakiem w rozumieniu przepisów o znakach i 
sygnaEach drogowych;

9) sEupie reklamowym - nalery przez to rozumieć 
wolno stojące urządzenie reklamowe o ksztaEcie 
walca pionowego lub w formie bryEy do niego zbli-
ronej;

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

11) szyldzie ｠ nalery przez to rozumieć oznacze-
nia jednostek organizacyjnych lub przedsiębiorców, 
ich siedzib lub miejsc wykonywania dziaEalno[ci;

12) terenie ｠ nalery przez to rozumieć obszar o 
okre[lonym rodzaju przeznaczenia, wyznaczony na 
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rysunku planu liniami rozgraniczającymi;
13) tablicy informacyjnej ｠ nalery przez to rozu-

mieć elementy systemu informacji miejskiej, przy-
rodniczej lub edukacji ekologicznej oraz tablice z 
oznaczeniem przyEączy urządzeG technicznych;

14) zieleni wysokiej ｠ nalery przez to rozumieć 
zadrzewienia o wysoko[ci powyrej 2 m.

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

1) tereny obiektów produkcyjnych wysokich tech-
nologii, oznaczone na rysunku planu symbolami: 1P, 
2P, 3P;

2) teren obiektów produkcyjnych wysokich tech-
nologii z dopuszczeniem zabudowy usEugowej, 
oznaczony na rysunku planu symbolem P/U;

3) teren zabudowy usEugowej, oznaczony na ry-
sunku planu symbolem U;

4) tereny lasów, oznaczone na rysunku planu 
symbolami: 1ZL, 2ZL;

5) teren zalesieG, oznaczony na rysunku planu 
symbolem RL;

6) teren infrastruktury technicznej ｠ elektroener-
getyki, oznaczony na rysunku planu symbolem E;

7) tereny dróg publicznych, oznaczone na rysun-
ku planu symbolami: KD-GP, KD-L, 1KD-D, 2KD-D, 
KD-Dxs .

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

1) ustala się lokalizację budynków zgodnie z nie-
przekraczalnymi liniami zabudowy wyznaczonymi 
na rysunku planu, z uwzględnieniem §11;

2) zakazuje się lokalizacji:
a) obiektów handlowych o powierzchni sprzedary 

powyrej 1800 m2, 
b) tymczasowych obiektów usEugowo-handlo-

wych,
c) ogrodzeG peEnych oraz z betonowych elemen-

tów prefabrykowanych,
d) na terenach 1ZL, 2ZL, RL reklam;
3) dopuszcza się lokalizację:
a) obiektów maEej architektury,
b) na terenach 1P, 2P, P/U, U budynków na grani-

cy dziaEek budowlanych,
c) na terenach 1P, 2P, 3P, P/U, U ogrodzeG aruro-

wych lub w formie rywopEotów,
d) na terenach 1P, 2P, 3P reklam, wyEącznie na 

elewacjach budynków,
e) na terenie P/U reklam na elewacjach budynków 

lub wolno stojących,
f) na terenie P/U sEupów reklamowych o wysoko-

[ci nie większej nir 6,0 m,
g) szyldów i tablic informacyjnych.

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

1) zagospodarowanie zielenią wszystkich wolnych 
od utwardzenia fragmentów terenów;

2) segregację, gromadzenie i zagospodarowanie 

odpadów, zgodnie z przepisami odrębnymi;
3) zagospodarowanie mas ziemnych, pozyska-

nych podczas robót budowlanych, na terenach ich 
powstawania, z dopuszczeniem usuwania ich poza 
obszar planu, zgodnie z przepisami odrębnymi;

4) w przypadku zanieczyszczenia powierzchni zie-
mi, w stopniu przekraczającym standardy jako[ci 
gleby lub ziemi, rekultywację zgodnie z przepisami 
odrębnymi;

5) dopuszczenie lokalizacji kondygnacji podziem-
nych, pod warunkiem, re ich budowa nie dopro-
wadzi do zanieczyszczenia [rodowiska gruntowo 
｠ wodnego oraz destabilizacji stosunków wodnych, 
powodując ich niekorzystne oddziaEywanie na sta-
teczno[ć gruntów;

6) zakaz stosowania urządzeG energetycznych i 
technologicznych na paliwa staEe z wyjątkiem bio-
masy;

7) na terenach U i P/U zakaz lokalizacji obiektów 
usEugowych, dla których, zgodnie z przepisami od-
rębnymi, okre[lone zostaEy dopuszczalne poziomy 
haEasu w [rodowisku.

§6. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kultu-
rowego i zabytków oraz dóbr kultury wspóEczesnej 
ustala się przeprowadzenie rozpoznania archeolo-
gicznego podczas wykonywania robót ziemnych po-
nirej 0,7 m, jereli wymagają tego przepisy odrębne.

§7. W zakresie wymagaG wynikających z potrzeb 
ksztaEtowania przestrzeni publicznych na terenach 
dróg publicznych, pod warunkiem nieograniczania 
swobody ruchu pieszych i pojazdów, dopuszcza się 
lokalizację:

1) obiektów maEej architektury, nie kolidujących z 
sieciami infrastruktury technicznej;

2) tablic informacyjnych i znaków drogowych;
3) sEupów reklamowych o powierzchni podstawy 

nieprzekraczającej 1,4 m2 i o wysoko[ci nieprzekra-
czającej 4,0 m.

§8. 1. W zakresie szczegóEowych parametrów i 
wskapników ksztaEtowania zabudowy oraz zago-
spodarowania terenu, dla terenów oznaczonych 
symbolami 1P, 2P, 3P ustala się:

1) teren obiektów produkcyjnych wysokich tech-
nologii;

2) dopuszczenie lokalizacji:
a) skEadów i magazynów, sEurących obiektom pro-

dukcyjnym zlokalizowanym na danym terenie,
b) na terenie 1P :
- parkingów, w tym wielopoziomowych,
- dróg wewnętrznych;
3) powierzchnię zabudowy dziaEki budowlanej nie 

większą nir:
a) na terenach 1P i 2P ｠ 90%,
b) na terenie 3P ｠ 50%;
4) powierzchnię biologicznie czynną nie mniejszą 

nir 10% dziaEki budowlanej;
5) powierzchnię dziaEki budowlanej nie mniejszą 
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nir:
a) na terenie 1P ｠ 10000 m2, z wyjątkiem dziaEek 

przeznaczonych na cele infrastruktury technicznej 
oraz drogi wewnętrzne,

b) na terenie 2P ｠ 2000 m2, z wyjątkiem dziaEek 
przeznaczonych na cele infrastruktury technicznej,

c) na terenie 3P ｠ 3500 m2, z wyjątkiem dziaEek 
przeznaczonych na cele infrastruktury technicznej;

6) wysoko[ć zabudowy:
a) dla obiektów produkcyjnych, skEadów i maga-

zynów na terenach 1P i 2P nie większą nir 20,0 m, 
z uwzględnieniem lit. b,

b) dla obiektów produkcyjnych, skEadów i maga-
zynów wyEącznie na terenie 1P w strefie zwiększo-
nej wysoko[ci, wskazanej na rysunku planu, nie 
większą nir 25,0 m,

c) dla obiektów produkcyjnych, skEadów i maga-
zynów na terenie 3P nie większą nir 15,0 m,

d) dla urządzeG budowlanych i budowli, jereli wy-
magają tego względy technologiczne:

- na terenach 1P i 2P nie większą nir 50,0 m,
- na terenie 3P nie większą nir 35,0 m, z zastrze-

reniem §13 pkt 5;
7) dowolną geometrię dachów;
8) szeroko[ć dróg wewnętrznych, o których 

mowa w pkt 2 lit. b, nie mniejszą nir 8,0 m;
9) dostęp dla samochodów zgodnie z przepisami 

odrębnymi:
a) terenu 1P do terenów przylegEych dróg publicz-

nych, w tym poEoronych poza planem, z uwzględ-
nieniem lit. b, lub poprzez drogi wewnętrzne,

b) terenu 1P do jezdni gEównych terenu KD-GP wy-
Eącznie poprzez jezdnię dodatkową, o której mowa 
w ust. 6 pkt 1 lit. a,

c) terenu 2P do terenu 2KD-D, 
d) terenu 3P do terenu 1KD-D .
2. W zakresie szczegóEowych parametrów i 

wskapników ksztaEtowania zabudowy oraz zago-
spodarowania terenu, dla terenu oznaczonego sym-
bolem P/U, ustala się:

1) lokalizację obiektów produkcyjnych wysokich 
technologii z dopuszczeniem zabudowy usEugowej;

2) dopuszczenie lokalizacji:
a) skEadów i magazynów, wyEącznie jako uzupeE-

niających zabudowę, o której mowa w pkt 1,
b) parkingów, w tym wielopoziomowych,
c) dróg wewnętrznych;
3) powierzchnię zabudowy dziaEki budowlanej nie 

większą nir 60%;
4) w przypadku lokalizacji:
a) obiektów produkcyjnych wysokich technologii 

lub usEugowych, z wyEączeniem wolno stojących 
obiektów handlowych o powierzchni sprzedary od 
300 m2 do 1800 m2, powierzchnię biologicznie 
czynną nie mniejszą nir 10% powierzchni dziaEki 
budowlanej,

b) wolno stojącego obiektu handlowego o po-
wierzchni sprzedary od 300 m2 do 1800 m2, zago-
spodarowanie nie mniej nir 15% powierzchni dziaEki 
budowlanej zielenią wysoką;

5) powierzchnię dziaEki budowlanej nie mniejszą 
nir 1000 m2, z wyjątkiem dziaEek przeznaczonych 
na cele infrastruktury technicznej oraz drogi we-
wnętrzne;

6) wysoko[ć zabudowy:
a) dla obiektów produkcyjnych, budynków usEu-

gowych, skEadów i magazynów nie większą nir 
20,0 m,

b) dla urządzeG technicznych nie większą nir 35,0 
m, jereli wymagają tego względy technologiczne, z 
zastrzereniem §13 pkt 5;

7) dowolną geometrię dachów;
8) szeroko[ć dróg wewnętrznych, o których 

mowa w pkt 2 lit. c, nie mniejszą nir 8,0 m;
9) dostęp dla samochodów do terenu 2KD-D lub 

poprzez drogi wewnętrzne, zgodnie z przepisami od-
rębnymi.

3. W zakresie szczegóEowych parametrów i 
wskapników ksztaEtowania zabudowy oraz zago-
spodarowania terenu, dla terenu oznaczonego sym-
bolem U, ustala się:

1) lokalizację obiektów ochrony przeciwporaro-
wej;

2) powierzchnię zabudowy dziaEki budowlanej nie 
większą nir 60%;

3) powierzchnię biologicznie czynną nie mniejszą 
nir 10% powierzchni terenu;

4) powierzchnię dziaEki budowlanej równą po-
wierzchni terenu;

5) wysoko[ć zabudowy:
a) dla obiektów ochrony przeciwporarowej nie 

większą nir 20,0 m,
b) dla urządzeG budowlanych i budowli nie więk-

szą nir 35,0 m jereli wymagają tego względy tech-
nologiczne, z zastrzereniem §13 pkt 5;

6) dowolną geometrię dachów;
7) dostęp dla samochodów do jezdni dodatkowej 

terenu KD-GP, zgodnie z przepisami odrębnymi.
4. W zakresie szczegóEowych parametrów i wskap-

ników ksztaEtowania zabudowy oraz zagospodaro-
wania terenu, dla terenów oznaczonych symbolami 
1ZL, 2ZL, RL ustala się:

1) prowadzenie gospodarki le[nej zgodnie z pla-
nem urządzenia lasów;

2) stosowanie do zalesieG rodzimych drzew i krze-
wów oraz stosowanie ro[lin okrywowych, charak-
terystycznych dla danego siedliska;

3) dostęp terenów do przylegEych dróg publicz-
nych, w tym poEoronych poza planem, zgodnie z 
przepisami odrębnymi;

4) dopuszczenie lokalizacji [cierek rowerowych i 
dróg pieszych;

5) na terenie RL dopuszczenie lokalizacji chodni-
ków, pochylni i schodów, stanowiących elementy 
bezkolizyjnego przej[cia i przejazdu rowerowego 
pod torami kolejowymi poEoronymi poza planem.

5. W zakresie szczegóEowych parametrów i 
wskapników ksztaEtowania zabudowy oraz zago-
spodarowania terenu, dla terenu oznaczonego sym-
bolem E, ustala się:
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1) lokalizację wolno stojącej stacji transformato-
rowej;

2) powierzchnię zabudowy nie większą nir 30% 
powierzchni terenu;

3) powierzchnię biologicznie czynną nie mniejszą 
nir 40% powierzchni terenu;

4) powierzchnię dziaEki budowlanej równą po-
wierzchni terenu;

5) wysoko[ć zabudowy nie większą nir 3,6 m;
6) dowolną geometrię dachów;
7) dostęp dla samochodów do terenu 2KD-D, 

zgodnie z przepisami odrębnymi.
6. W zakresie szczegóEowych parametrów i wskap-

ników ksztaEtowania zabudowy oraz zagospodaro-
wania terenu, dla terenu oznaczonego symbolem:

1) KD-GP, ustala się:
a) lokalizację dwóch jezdni gEównych i jezdni do-

datkowej, stanowiącej poEączenie ul. SmoEdzinow-
skiej (poza planem) z terenem 2KD-D, 

b) lokalizację jednostronnego chodnika po póEnoc-
no-wschodniej stronie drogi,

c) powiązanie póEnocnej jezdni gEównej z terenem 
2KD-D poprzez skrzyrowanie na prawe skręty,

d) dopuszczenie lokalizacji stanowisk postojowych 
między póEnocną jezdnią gEówną a jezdnią dodatko-
wą, z dostępem wyEącznie z jezdni dodatkowej;

2) KD-L, ustala się lokalizację fragmentu jezdni i 
chodnika ulicy SmoEdzinowskiej;

3) 1KD-D, ustala się:
a) lokalizację jezdni, zakoGczonej placem do za-

wracania samochodów i co najmniej jednostronne-
go chodnika, z uwzględnieniem lit. b,

b) dopuszczenie lokalizacji pieszo-jezdni,
c) dopuszczenie lokalizacji chodników, pochylni 

i schodów, stanowiących elementy bezkolizyjnego 
przej[cia i przejazdu rowerowego pod torami kolejo-
wymi poEoronymi poza planem;

4) 2KD-D, ustala się:
a) lokalizację jezdni, zakoGczonej placem do za-

wracania samochodów i co najmniej jednostronne-
go chodnika, z uwzględnieniem lit. b,

b) dopuszczenie lokalizacji pieszo ｠ jezdni;
5) KD-Dxs, ustala się:
a) lokalizację pieszo-jezdni, zakoGczonej placem 

do zawracania samochodów, z uwzględnieniem lit. 
b,

b) dopuszczenie lokalizacji jezdni i co najmniej jed-
nostronnego chodnika.

§9. W zakresie granic i sposobów zagospodaro-
wania terenów lub obiektów podlegających ochro-
nie okre[la się granice obszaru ochronnego gEówne-
go zbiornika wód podziemnych, zgodnie z rysunkiem 
planu, dla którego sposób zagospodarowania ustala 
się w §13 pkt 8 i 9.

§10. W planie nie okre[la się:
1) terenów wymagających wszczęcia procedu-

ry scalania i podziaEu nieruchomo[ci w rozumieniu 
przepisów odrębnych;

2) szczegóEowych zasad i warunków scalania i po-
dziaEu nieruchomo[ci objętych planem.

§11. W zakresie szczególnych warunków zago-
spodarowania terenów oraz ograniczeG w ich uryt-
kowaniu, w tym zakazu zabudowy, ustala się:

1) na terenach: 1ZL, RL, 1P, 2P, P/U uwzględnie-
nie ograniczeG wynikających z przebiegu sieci infra-
struktury technicznej, w tym ciepEowniczej, zgodnie 
z przepisami odrębnymi;

2) na terenie 3P sytuowanie zabudowy od [ciany 
lasu w odlegEo[ci wynikającej z przepisów odręb-
nych;

3) na terenach: KD-Dxs, RL, 1KD-D, 2KD-D, 1P, 
2P, P/U, KD-GP sytuowanie obiektów budowlanych 
w sąsiedztwie obszarów kolejowych poEoronych 
poza planem, w odlegEo[ci wynikającej z przepisów 
odrębnych;

4) zakaz lokalizacji budynków na terenach: 1ZL, 
2ZL, RL, KD-GP, KD-L, 1KD-D, 2KD-D, KD-Dxs .

§12. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i 
budowy systemów komunikacji ustala się:

1) zachowanie ciągEo[ci powiązaG elementów 
pasa drogowego, w szczególno[ci jezdni, pieszo-
jezdni, chodników i [cierek rowerowych, w granicy 
obszaru objętego planem oraz z zewnętrznym ukEa-
dem komunikacyjnym;

2) na terenach dróg publicznych dopuszczenie lo-
kalizacji dodatkowych, innych nir ustalone planem, 
elementów ukEadu komunikacyjnego, zgodnie z 
przepisami odrębnymi;

3) wymóg przystosowania terenu KD-GP do pro-
wadzenia komunikacji autobusowej poprzez zabez-
pieczenie odpowiednich parametrów jezdni na szla-
ku i skrzyrowaniach;

4) parametry ukEadu drogowego zgodnie z klasyfi-
kacją i przepisami odrębnymi, w zakresie niedefinio-
wanym ustaleniami planu;

5) szeroko[ć dróg publicznych w liniach rozgrani-
czających zgodnie z rysunkiem planu;

6) lokalizację dróg publicznych:
a) klasy gEównej ruchu przyspieszonego na terenie 

KD-GP, 
b) klasy lokalnej na terenie KD-L, 
c) klasy dojazdowej na terenach: 1KD-D, 2KD-D, 

KD-Dxs, przy czym na terenie KD-Dxs jako podsta-
wowy sposób zagospodarowania ustala się pieszo 
｠ jezdnię;

7) na terenach przeznaczonych pod zabudowę za-
pewnienie stanowisk postojowych dla samochodów 
osobowych, w Eącznej ilo[ci nie mniejszej nir:

a) 32 stanowiska postojowe na kardych 100 za-
trudnionych w zakEadach produkcyjnych, w tym 2 
dla pojazdów osób niepeEnosprawnych,

b) 30 stanowisk postojowych na karde 1000 m2 
powierzchni urytkowej biur, w tym 3 dla pojazdów 
osób niepeEnosprawnych,

c) 36 stanowisk postojowych na karde 100 miejsc 
w obiektach gastronomicznych, w tym 6 dla pojaz-
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dów osób niepeEnosprawnych,
d) 45 stanowisk postojowych na karde 1000 m2 

powierzchni urytkowej w obiektach handlowych, w 
tym 6 dla pojazdów osób niepeEnosprawnych,

e) 30 stanowisk postojowych na karde 1000 m2 
powierzchni urytkowej obiektów usEugowych, in-
nych nir wymienione w lit. b-d, w tym 3 dla pojaz-
dów osób niepeEnosprawnych;

8) na terenach przeznaczonych pod zabudowę za-
pewnienie stanowisk postojowych dla rowerów, w 
Eącznej ilo[ci nie mniejszej nir:

a) 15 stanowisk postojowych na kardych 100 za-
trudnionych w zakEadach produkcyjnych,

b) 15 stanowisk postojowych na karde 1000 m2 
powierzchni urytkowej biur,

c) 20 stanowisk postojowych na karde 1000 m2 
powierzchni urytkowej obiektów handlowych,

d) 15 stanowisk postojowych na karde 100 miejsc 
w obiektach gastronomicznych,

e) 15 stanowisk postojowych na karde 1000 m2 
powierzchni urytkowej obiektów usEugowych, in-
nych nir wymienione w lit. b-d;

9) na terenach 1P, 2P, 3P, U, P/U zapewnienie w 
granicach terenu stanowisk do przeEadunku towa-
rów, zlokalizowanych poza stanowiskami postojo-
wymi wymienionymi w pkt 7 i 8.

§13. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i 
budowy systemów infrastruktury technicznej ustala 
się:

1) dopuszczenie robót budowlanych w zakresie:
a) sieci infrastruktury technicznej, w tym w szcze-

gólno[ci: gazowej, wodociągowej, kanalizacyjnej, 
elektroenergetycznej, ciepEowniczej, telekomunika-
cyjnej,

b) systemu monitoringu wizyjnego oraz systemu 
sEurb ratowniczych i bezpieczeGstwa publicznego;

2) dopuszczenie lokalizacji sieci oraz systemów, o 
których mowa w pkt 1, z zastrzereniem pkt 3;

3) zakaz lokalizacji napowietrznych sieci infra-
struktury technicznej, z uwzględnieniem pkt 4;

4) dopuszczenie lokalizacji i przebudowy istnieją-
cej sieci ciepEowniczej;

5) wyEącznie na terenach 1P, 2P, 3P, P/U, U do-
puszczenie lokalizacji stacji bazowych telefonii ko-
mórkowej o wysoko[ci nie większej nir 50,0 m;

6) zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej;
7) dopuszczenie lokalizacji indywidualnych ujęć 

wody, zgodnie z przepisami odrębnymi;
8) odprowadzanie [cieków komunalnych wyEącz-

nie do sieci kanalizacji sanitarnej;

9) odprowadzanie [cieków przemysEowych wy-
Eącznie do sieci kanalizacji sanitarnej, zgodnie z 
przepisami odrębnymi;

10) zagospodarowanie wód opadowych i roztopo-
wych na terenie, zgodnie z przepisami odrębnymi, z 
dopuszczeniem odprowadzania ich do sieci kanaliza-
cji deszczowej;

11) obowiązek podczyszczenia wód opadowych i 
roztopowych z powierzchni utwardzonych;

12) na terenach 1P, 2P, 3P, P/U dopuszczenie lo-
kalizacji stacji transformatorowych wolno stojących 
lub wbudowanych w budynek o innym przeznacze-
niu, zgodnie z przepisami odrębnymi;

13) w przypadku lokalizacji wolno stojących sta-
cji transformatorowych, o których mowa w pkt 12, 
dopuszczenie wydzielenia dziaEki budowlanej o po-
wierzchni nie mniejszej nir 50,0 m2.

§14. W zakresie sposobów i terminów tymczaso-
wego zagospodarowania, urządzania i urytkowania 
na terenach: 1P, 2P, 3P i P/U dopuszcza się lokaliza-
cję obiektów produkcyjnych innych nir wymienione 
w §8 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1, do czasu realizacji 
ustaleG planu.

§15. W zakresie stawek procentowych, stanowią-
cych podstawę do okre[lenia opEaty, o której mowa 
w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
ustala się stawkę w wysoko[ci 30%.

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

§17. 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 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, z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, 
poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413 
oraz z 2010 r. Nr 24, poz. 124) rozstrzyga się, co 
następuje:

§1. ZgEaszający uwagi: Volkswagen PoznaG Sp. 
z o.o.

ul. Warszawska 349, 61-060 PoznaG
1. uwaga dotyczy podniesienia wysoko[ci na te-

renach 1P i 2P z 20,0 m do 25,0 m rozstrzygnięcie: 
uwaga nieuwzględniona 

uzasadnienie: Zgodnie z obowiązującym Studium 
uwarunkowaG i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego miasta Poznania na terenach o funkcji 
przemysEowej P1sw (w projekcie planu są to tereny 
1P i 2P) ustalono zabudowę o wysoko[ci do 20,0 
m, z dopuszczeniem miejscowych odstępstw wy-
soko[ciowych, je[li wymagają tego względy tech-
nologiczne i nie będzie to kolidowaEo z charakterem 
zabudowy podstrefy i zasadami Eadu przestrzenne-
go. W związku z tym w projekcie planu wyznaczono 
strefę zwiększonej wysoko[ci, która obejmuje jedy-
nie czę[ć terenu 1P. Uwaga zostaEa zatem czę[cio-
wo nieuwzględniona.

2. uwaga dotyczy wprowadzenia zapisu, na tere-
nach 1P i 2P, ir dla urządzeG budowlanych i budowli 
ustala się wysoko[ć nie większą nir 70,0 m, jereli 
wymagają tego względy technologiczne. 

rozstrzygnięcie: uwaga nieuwzględniona 
uzasadnienie: W projekcie planu podniesiono wy-

soko[ć dla urządzeG budowlanych i budowli z 35,0 
m jedynie do 50,0 m. Wynika to z uzyskanego 
podczas prowadzenia prac planistycznych uzgod-
nienia projektu planu miejscowego z Szefem Woje-
wódzkiego Sztabu Wojskowego (Postanowienie nr 
WO/1679/09 z dnia 31 lipca 2009 r.). Podniesienie 
wysoko[ci powyrej 50,0 m wymagaEoby kolejnych 
uzgodnieG z Szefem Wojewódzkiego Sztabu Woj-
skowego, a po[rednio takre z Szefostwem SEurby 
Ruchu Lotniczego SiE Powietrznych RP. Uwaga zo-
staEa zatem czę[ciowo nieuwzględniona.

3. uwaga dotyczy wprowadzenia dla terenu KD-
GP, zapisu o lokalizacji jednostronnego chodnika po 
póEnocno wschodniej stronie drogi wraz ze [cierką 
rowerową. 

rozstrzygnięcie: uwaga nieuwzględniona 
uzasadnienie: Zgodnie z uchwalonym miejsco-

wym planem zagospodarowania przestrzenne-
go ｧterenu w rejonie węzEa Antoninek ｠ wschódｦ 
czę[ć B (UchwaEa Nr LXXXV/955/IV/2006 Rady 
Miasta Poznania z dnia 10 stycznia 2006 r.) oraz 
opracowywanym miejscowym planem zagospoda-
rowania przestrzennego ｧZieliniecｦ w Poznaniu, w 
ciągu ul. Warszawskiej nie przewiduje się prowa-
dzenia [cierki rowerowej, dlatego ter [cierka rowe-
rowa na odcinku ul. Warszawskiej zapisana w mpzp 
ｧRejon ulicy GEówieniecｦ nie miaEaby kontynuacji w 
planach sąsiednich. Nie wyklucza to jednak jej prze-
prowadzenia w przyszEo[ci ｠ zapisy planu dopusz-
czają ｧlokalizację dodatkowych, innych nir ustalone 
planem, elementów ukEadu komunikacyjnego, zgod-
nie z przepisami odrębnymiｦ. Morliwy jest równier 
alternatywny przebieg [cierki rowerowej (bez po-
trzeby jej wydzielania) w ulicach klasy lokalnej i do-
jazdowej, z wykorzystaniem bezkolizyjnego przej-
[cia i przejazdu pod torami kolejowymi w ciągu ul. 
GEówieniec. 

Ustalenie odno[nie lokalizacji jednostronnego 
chodnika po póEnocno-wschodniej stronie drogi (ul.
Warszawskiej) jest natomiast zapisane w planie 
miejscowym w §8 ust. 6 pkt 1 lit. b.

4. uwaga dotyczy wprowadzenia zapisu w §13 
pkt 8: zagospodarowanie wód opadowych i rozto-
powych na terenie, zgodnie z przepisami odrębny-
mi, z dopuszczeniem odprowadzania ich do sieci 
kanalizacji deszczowej, dopuszcza się odprowadze-
nie [cieków deszczowych z terenu 1P i 2P do rzeki 
Cybiny po uprzednim ich oczyszczeniu, zgodnie z 
przepisami odrębnymi.

rozstrzygnięcie: uwaga nieuwzględniona 
uzasadnienie: Ustalenia planu miejscowego od-

no[nie postępowania z wodami opadowymi i roz-
topowymi, nie wykluczają morliwo[ci odprowadza-
nia tychre wód do rzeki Cybiny. Stąd interpretując 
zapis projektu planu ｦustala się zagospodarowanie 
wód opadowych i roztopowych na terenie, zgodnie 
z przepisami odrębnymi, z dopuszczeniem odpro-
wadzania ich do sieci kanalizacji deszczowejｦ wody 
opadowe i roztopowe morna odprowadzić do rzeki 
Cybiny, je[li zostaną speEnione przepisy odrębne.

§2. ZgEaszający uwagi: osoba fizyczna
1. uwaga dotyczy wpisania literalnie do projektu 

planu w §8 ust. 2 pkt 9 - dostęp dla samochodów 
do terenu P/U równier poprzez nowo projektowa-
ną tzw. drogę serwisową (dodatkową) - konieczne 

ZaEącznik Nr 2
do uchwaEy Nr LXXIII/1010/V/2010

Rady Miasta Poznania
z dnia 8 czerwca 2010 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY MIASTA POZNANIA O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO 
PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ｧREJON ULICY GDÓWIE-

NIECｦ W POZNANIU 
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nazwanie jej lub oznaczenie symbolami na planie. 
Zapisanie klauzuli ｧDo czasu peEnej realizacji planu 
i budowy drogi serwisowej (dodatkowej) istniejący 
ukEad ulic pozostaje bez zmianｦ. 

rozstrzygnięcie: uwaga nieuwzględniona 
uzasadnienie: Zgodnie z zapisami planu dla terenu 

P/U ustalony zostaE ｧdostęp dla samochodów do te-
renu 2KD-D lub poprzez drogi wewnętrzne, zgodnie 
z przepisami odrębnymiｦ. Teren 2KD-D powiązany 
jest z póEnocną jezdnią gEówną ulicy Warszawskiej 
poprzez skrzyrowanie na prawe skręty oraz z jezdnią 
dodatkową stanowiącą poEączenie ar do ul. SmoE-
dzinowskiej (poza planem). Oznacza to, re teren 
P/U ma dostęp równier do jezdni dodatkowej ulicy 
Warszawskiej poprzez teren 2KD-D. Ponadto nowo 
planowana droga dodatkowa jest kontynuacją drogi 
istniejącej, która stanowi dojazd m.in. do obiektów 
strary porarnej (w planie teren U). Droga ta stano-
wi jedną caEo[ć z pasem drogowym ul. Warszaw-
skiej (kGP ｠ ulica gEówna ruchu przyspieszonego), 
z tego względu nieracjonalnym byEoby wyznaczanie 
osobnego terenu przeznaczonego pod nowo plano-
waną drogę dodatkową. qaden z przepisów okre[la-
jących ramy regulacji mogących być przedmiotem 
planu miejscowego nie daje podstaw do zapisania 
w planie miejscowym ograniczeG praw wEasno[ci 
uzalernionych od morliwo[ci finansowych gminy w 
zakresie budowy dróg publicznych w sytuacji, gdy 
nieruchomo[ci mają zapewniony dostęp do dróg pu-
blicznych (jak jur wspomniano powyrej wnioskowa-
ne nieruchomo[ci mają zapewniony dostęp do drogi 
publicznej oznaczonej w planie symbolem 2KD-D). 
Do ograniczenia praw wEasno[ci wEa[cicieli dziaEek 
na terenie 1P doszEoby, w przypadku wprowadzenia 
w planie ustalenia ｧdo czasu peEnej realizacji planu 
i budowy drogi serwisowej (dodatkowej) istniejący 
ukEad ulic pozostaje bez zmianｦ lub podobnego za-
pisu. Ponadto tego rodzaju ograniczenie uzalernia-
Eoby korzystanie z prawa wEasno[ci nieruchomo[ci 
od dziaEaG i finansów gminy. Za nieuwzględnieniem 
uwagi przemawia przede wszystkim fakt, ir zgEasza-
jący uwagę będzie miaE zapewniony dostęp do drogi 
publicznej.

2. uwaga dotyczy rezygnacji z tzw. renty plani-
stycznej lub wpisania do planu obowiązku gminy 
wypEaty na rzecz wEa[cicieli odszkodowania związa-
nego z obnireniem warto[ci nieruchomo[ci zgodnie 
z art. 36 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym. NajwEa[ciwszym będzie za-
stosowanie tzw. wariantu zerowego w którym obie 
strony, a więc zarówno Miasto, jak i wEa[ciciel nie-
ruchomo[ci rezygnują ze swych wzajemnych rosz-
czeG, bądp obnirenie wysoko[ci renty planistycznej 
do poziomu 1%. 

rozstrzygnięcie: uwaga nieuwzględniona 
uzasadnienie: Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 12 usta-

wy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym, w planie miejscowym 
okre[la się obowiązkowo stawki procentowe, na 
podstawie których ustala się opEatę, o której mowa 

w art. 36 ust. 4. W związku z powyrszym rezygna-
cja z tzw. renty planistycznej byEaby niezgodna z 
ww. ustawą. Ta sama ustawa nie daje delegacji do 
wpisywania w akt prawny, jakim jest plan miejsco-
wy obowiązku gminy wypEaty na rzecz wEa[cicieli 
odszkodowania związanego z obnireniem warto[ci 
nieruchomo[ci zgodnie z art. 36 ust. 3. Obnirenie 
renty planistycznej na poziomie mniejszym nir 30% 
staje się natomiast nieopEacalne dla Miasta, które 
mogEoby ponie[ć większe koszty z tytuEu nalicza-
nia renty planistycznej, nir z tytuEu jej uzyskania. 
Ponadto renta planistyczna ma skutek tylko wtedy, 
je[li wskutek uchwalenia planu miejscowego nastą-
pi wzrost warto[ci nieruchomo[ci, a wEa[ciciel tej 
nieruchomo[ci będzie chciaE ją sprzedać przed upEy-
wem 5 lat od momentu, w którym plan miejscowy 
staE się obowiązujący.

3. uwaga dotyczy zniesienia zakazu lokalizacji 
obiektów, dla których zostaEy okre[lone poziomy 
haEasu np. usEugi hotelowe, dla terenu P/U. 

rozstrzygnięcie: uwaga nieuwzględniona 
uzasadnienie: Ze względu na uciąrliwe sąsiedztwo 

w jakim poEorone są dziaEki budowlane oznaczone 
symbolem P/U, tzn haEas od strony terenów kole-
jowych, od ulicy gEównej ruchu przyspieszonego ｠ 
ul. Warszawskiej oraz od terenów przemysEowych, 
nie ma morliwo[ci, aby na terenie P/U lokalizować 
obiekty usEugowe, dla których zgodnie z prawem 
zostaEy okre[lone dopuszczalne poziomy haEasu.

4. uwaga dotyczy odstąpienia od obowiązku pod-
Eączenia do kanalizacji miejskiej, dla terenu P/U. 

rozstrzygnięcie: uwaga nieuwzględniona 
uzasadnienie: Zgodnie z zapisami obowiązującego 

Studium uwarunkowaG i kierunków zagospodarowa-
nia przestrzennego miasta Poznania nalery dąryć do 
restrykcyjnego przestrzegania zasady równolegEego 
uzbrajania terenów przeznaczonych pod zabudowę 
w infrastrukturę techniczną, sEurącą ochronie [ro-
dowiska (równolegEe i obowiązkowe wprowadzenie 
kanalizacji sanitarnej, likwidacja zbiorników bezod-
pEywowych na nieczysto[ci ciekEe na terenie mia-
sta). Dodatkowo czę[ć terenu P/U znajduje się w 
obszarze ochronnym gEównego zbiornika wód pod-
ziemnych, dla którego wymaga się odprowadzania 
[cieków komunalnych i przemysEowych wyEącznie 
do sieci kanalizacji sanitarnej, zgodnie z przepisami 
odrębnymi.

5. uwaga dotyczy odstąpienia od zakazu stosowa-
nia urządzeG energetycznych i technologicznych na 
paliwa staEe, na terenie P/U. 

rozstrzygnięcie: uwaga nieuwzględniona 
uzasadnienie: Rozporządzenie Nr 39/07 Woje-

wody Wielkopolskiego z dnia 31 grudnia 2007 r. 
w sprawie okre[lenia programu ochrony powietrza 
dla strefy ｠ aglomeracja PoznaG, jako jedno z za-
daG podstawowych, niezbędnych do przywrócenia 
standardów jako[ci powietrza ｠ poziomów dopusz-
czalnych pyEu zawieszonego PM10, wymienia za-
stąpienie ogrzewania węglowego ogrzewaniem ga-
zowym, olejowym, elektrycznym lub wykorzystanie 
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alternatywnych pródeE energii (zadanie 7, 8, 9, 10). 
Plan miejscowy speEnia zatem po[rednio zadania na-
Eorone przez ww. Rozporządzenie.

6. uwaga dotyczy obnirenia na terenie P/U po-
wierzchni biologicznie czynnej do poziomu 10% po-
wierzchni dziaEki budowlanej. 

rozstrzygnięcie: uwaga nieuwzględniona 
uzasadnienie: Zgodnie z uwagą, w planie zmniej-

szono udziaE powierzchni biologicznie czynnej z 20% 
do wnioskowanych 10% powierzchni dziaEki budow-
lanej, wprowadzając zapis ｧw przypadku lokalizacji 
obiektów produkcyjnych wysokich technologii lub 
usEugowych, z wyEączeniem wolno stojących obiek-
tów handlowych o powierzchni sprzedary od 300 
m2 do 1800 m2, powierzchnię biologicznie czynną 
nie mniejszą nir 10% powierzchni dziaEki budow-
laneｦ. Jednak ze względu na uwzględnienie uwagi 
tej samej osoby fizycznej odno[nie zwiększenia do-
puszczalnej powierzchni dla obiektów handlowych 
z 300 m2 do 1800 m2 oraz w celu zachowania wy-
maganej przepisami prawa zgodno[ci ze Studium..., 
w planie miejscowym wprowadzony zostaE dodat-
kowy zapis o tre[ci ｧw przypadku lokalizacji wolno 
stojącego obiektu handlowego o powierzchni sprze-
dary od 300 m2 do 1800 m2, zagospodarowanie 
nie mniej nir 15% powierzchni dziaEki budowlanej 
zielenią wysokąｦ. W związku z powyrszym uwaga 
zostaEa czę[ciowo nieuwzględniona.

§3. ZgEaszający uwagi: osoba fizyczna
1. uwaga dotyczy obnirenia na terenie P/U po-

wierzchni biologicznie czynnej do poziomu 10% po-
wierzchni dziaEki budowlanej.

rozstrzygnięcie: uwaga nieuwzględniona 
uzasadnienie: Zgodnie z uwagą, w planie zmniej-

szono udziaE powierzchni biologicznie czynnej z 20% 
do wnioskowanych 10% powierzchni dziaEki budow-
lanej, wprowadzając zapis ｧw przypadku lokalizacji 
obiektów produkcyjnych wysokich technologii lub 
usEugowych, z wyEączeniem wolno stojących obiek-
tów handlowych o powierzchni sprzedary od 300 
m2 do 1800 m2, powierzchnię biologicznie czynną 
nie mniejszą nir 10% powierzchni dziaEki budowla-
nejｦ. Jednak ze względu na uwzględnienie uwagi 
tej samej osoby fizycznej odno[nie zwiększenia do-
puszczalnej powierzchni dla obiektów handlowych 
z 300 m2 do 1500 m2 oraz w celu zachowania wy-
maganej przepisami prawa zgodno[ci ze Studium..., 
w planie miejscowym wprowadzony zostaE dodat-
kowy zapis o tre[ci ｧw przypadku lokalizacji wolno 
stojącego obiektu handlowego o powierzchni sprze-
dary od 300 m2 do 1800 m2, zagospodarowanie 
nie mniej nir 15% powierzchni dziaEki budowlanej 
zielenią wysokąｦ. W związku z powyrszym uwaga 
zostaEa czę[ciowo nieuwzględniona.

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 oraz z 2010 r. Nr 24, poz. 124) rozstrzyga 
się, 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.

ZaEącznik Nr 3
do uchwaEy Nr LXXIII/1010/V/2010

Rady Miasta Poznania
z dnia 8 czerwca 2010 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY MIASTA POZNANIA O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W MIEJSCO-
WYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ｧREJON UL. GDÓWIENIECｦ W POZNANIU, 

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

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, z 2009 r. 
Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. 
Nr 28, poz. 142 i Nr 28, poz. 146) 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, z 2008 r. 
Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 
1237 i Nr 220, poz. 1413 oraz z 2010 r. Nr 24, 
poz. 124) uchwala się, 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 dla obszaru ｧPÓD-
NOCNO-ZACHODNIEGO KLINA ZIELENIｦ w Pozna-
niu, czę[ć H ｠ rejon rzeki Przepmierki, zwany dalej 
ｧplanemｦ.

2. Plan obejmuje obszar po zachodniej stronie dro-
gi wojewódzkiej nr 184 do granic miasta Poznania. 
Granicę obszaru objętego planem okre[la rysunek 
planu.

3. Integralnymi czę[ciami uchwaEy są:
1) zaEącznik Nr 1 ｠ stanowiący czę[ć graficzną, 

zwaną ｧrysunkiem planuｦ, zatytuEowany: Miejsco-
wy plan zagospodarowania przestrzennego dla ob-
szaru ｧPÓDNOCNO-ZACHODNIEGO KLINA ZIELE-

NIｦ w Poznaniu, czę[ć H ｠ rejon rzeki Przepmierki, 
opracowany w skali 1:5000;

2) zaEącznik Nr 2 ｠ stanowiący rozstrzygnięcie 
Rady Miasta Poznania o sposobie realizacji zapisa-
nych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które nalerą do zadaG wEasnych gminy, 
oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisa-
mi o finansach publicznych.

§2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) jezdni gEównej ｠ nalery przez to rozumieć jezd-

nię sytuowaną w pasie drogowym przy osi drogi, 
nie prowadzącą ruchu dojazdowego do przylegEych 
terenów;

2) jezdni dodatkowej ｠ nalery przez to rozumieć 
jezdnię sytuowaną w pasie drogowym, prowadzącą 
ruch dojazdowy do jezdni gEównych i terenów przy-
legEych;

3) ogrodzeniu arurowym ｠ nalery przez to rozu-
mieć ogrodzenie, w którym czę[ć arurowa stanowi 
nie mniej nir 60% powierzchni caEkowitej ogrodze-
nia;

4) reklamie ｠ nalery przez to rozumieć no[nik in-
formacji wizualnej w jakiejkolwiek materialnej for-
mie, wraz z elementami konstrukcyjnymi i zamoco-
waniami, niebędący szyldem, tablicą informacyjną 
lub znakiem w rozumieniu przepisów o znakach i 
sygnaEach drogowych;

5) stacji bazowej telefonii komórkowej ｠ nalery 
przez to rozumieć obiekt radiokomunikacyjny, skEa-
dający się z urządzeG elektroprzesyEowych, kon-
strukcji wsporczej i zestawów anten;

6) Systemie Informacji Miejskiej ｠ nalery przez to 
rozumieć jednolity pod względem wizualnym sys-
tem no[ników przekazujących informacje o cha-
rakterze miejskim, w tym tablice z nazwami ulic, 
tablice z numerami posesji, tablice informujące o bu-
dynkach uryteczno[ci publicznej, kierunkowskazy, 
plany miasta;

7) szyldzie ｠ nalery przez to rozumieć oznaczenie 
jednostki organizacyjnej lub przedsiębiorcy, ich sie-
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w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ｧPÓDNOCNO-ZACHODNIE-
GO KLINA ZIELENIｦ w Poznaniu, czę[ć H ｠ rejon rzeki Przepmierki


