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Za³¹cznik Nr 3
do uchwa³y Nr XLVI/592/V/2008

Rady Miasta Poznania
z dnia 9 grudnia 2008 r.

ROZSTRZYGNIÊCIE RADY MIASTA POZNANIA O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W MIEJSCOWYM PLANIE
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA TERENÓW PRZY FORCIE VII W POZNANIU INWESTYCJI

Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALE¯¥ DO ZADAÑ W£ASNYCH GMINY,
ORAZ O ZASADACH ICH FINANSOWANIA

Poz. 125, 126

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80,
poz. 717 z pó�niejszymi zmianami) Rada Miasta Poznania
rozstrzyga, co nastêpuje:

§1. Sposób realizacji zapisanych w planie inwestycji z
zakresu infrastruktury technicznej:

1) Zadania w zakresie realizacji dróg publicznych przewidzia-
nych w planie oraz zwi¹zanymi z nimi wykupami terenów,
prowadziæ bêd¹ w³a�ciwe jednostki miejskie;

2) Zadania w zakresie infrastruktury technicznej prowadziæ
bêd¹ w³a�ciwe przedsiêbiorstwa, w kompetencji których
le¿y rozwój sieci: wodoci¹gowej i kanalizacji sanitarnej,
energetycznej, gazowej i cieplnej, zgodnie z miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego oraz na pod-
stawie przepisów odrêbnych. Zadania w zakresie gospo-
darki odpadami realizowane bêd¹ zgodnie z miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z pla-
nem gospodarki odpadami oraz na podstawie przepisów
odrêbnych;

3) Podstawê przyjêcia do realizacji zadañ okre�lonych w
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,
które nale¿¹ do zadañ w³asnych gminy, stanowiæ bêd¹
zapisy Wieloletniego Programu Inwestycyjnego miasta
Poznania;

4) Okre�lenie terminów przyst¹pienia i zakoñczenia realizacji
tych zadañ ustalone bêdzie wed³ug kryteriów i zasad
przyjêtych przy konstruowaniu Wieloletniego Programu
Inwestycyjnego miasta Poznania;

5) Inwestycje realizowane mog¹ byæ etapowo w zale¿no�ci
od wielko�ci �rodków przeznaczonych na inwestycje.

§2. Zgodnie z zasadami finansowania inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej okre�lonych w planie, finansowanie
inwestycji bêdzie siê odbywaæ poprzez:

1) wydatki z bud¿etu miasta;

2) wspó³finansowanie �rodkami zewnêtrznymi, poprzez bu-
d¿et miasta � w ramach m.in.:

a) dotacji unijnych,

b) dotacji samorz¹du województwa,

c) dotacji i po¿yczek z funduszy celowych,

d) kredytów i po¿yczek bankowych,

e) innych �rodków zewnêtrznych;

3) udzia³ inwestorów w finansowaniu w ramach porozumieñ
o charakterze cywilno � prawnym lub w formie partner-
stwa publiczno � prywatnego � �PPP�, a tak¿e w³a�cicieli
nieruchomo�ci.
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UCHWA£A Nr XLVI/593/V/2008 RADY MIASTA POZNANIA

z dnia 9 grudnia 2008 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego �Darniowa� w Poznaniu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.
984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz.

717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.
1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r.
Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327,
Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz.
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1111) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003
r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492,
z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45,
poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880 oraz z
2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227 i Nr 201, poz. 1237)
Rada Miasta Poznania uchwala, co nastêpuje:

§1. 1.Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego �Darniowa� w Poznaniu, po stwierdzeniu zgodno-
�ci ze �Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowa-
nia przestrzennego miasta Poznania� (Uchwa³a Nr XXXI/299/
V/2008 Rady Miasta Poznania z dnia 18 stycznia 2008 r.),
zwany dalej �planem�.

2. Plan obejmuje obszar o nastêpuj¹cym przebiegu gra-
nicy: zachodnia granica dzia³ki nr 7, ark. 01, obr. G³ówieniec
(po wschodniej stronie torów kolejowych prowadz¹cych w kie-
runku Gniezna i Inowroc³awia), granica administracyjna mia-
sta w rejonie Gruszczyna i Jeziora Swarzêdzkiego, linia w
poprzek dzia³ki nr 4/4, ark. 09, obr. G³ówieniec, przeciêcie ul.
Darniowej, po³udniowe granice dzia³ek nr 3/2, ark. 09, nr 2 i
1, ark. 05, nr 7 i 8, ark. 01, obr. G³ówieniec.

3. Integraln¹ czê�æ uchwa³y stanowi¹:

1) rysunek planu zatytu³owany �Miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego Darniowa w Poznaniu� w skali
1:2000, wraz z wyrysem ze Studium, stanowi¹cy za³¹cznik
Nr 1 do niniejszej uchwa³y;

2) rozstrzygniêcie Rady Miasta Poznania o sposobie rozpa-
trzenia uwag wniesionych do projektu planu, stanowi¹ce
za³¹cznik Nr 2 do niniejszej uchwa³y;

3) rozstrzygniêcie Rady Miasta Poznania o sposobie realiza-
cji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, które nale¿¹ do zadañ w³asnych gminy, oraz
o zasadach ich finansowania zgodnie z przepisami o
finansach publicznych, stanowi¹ce za³¹cznik Nr 3 do niniej-
szej uchwa³y.

§2. Ilekroæ w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) akcencie urbanistycznym nale¿y przez to rozumieæ wy¿sz¹
czê�æ budynku, podkre�laj¹c¹ kompozycjê urbanistyczn¹;

2) detalu architektonicznym nale¿y przez to rozumieæ ele-
ment �ciany budynku lub dachu, podkre�laj¹cy kompozy-
cjê urbanistyczn¹, np.: wykusz, kaferek, balkon;

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

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

5) obowi¹zuj¹cej linii zabudowy � nale¿y przez to rozumieæ
liniê wyznaczaj¹c¹ odleg³o�æ od linii rozgraniczaj¹cej tere-
ny o ró¿nym przeznaczeniu lub ró¿nych zasadach zagospo-
darowania, zgodnie z któr¹ nale¿y sytuowaæ �cianê budyn-

ku, z dopuszczeniem cofniêcia lub wysuniêcia 10% d³ugo-
�ci �cian na g³êboko�æ nie przekraczaj¹c¹ 1,0 m;

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

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

8) tablicy informacyjnej - nale¿y przez to rozumieæ tablice z
og³oszeniami oraz elementy systemu informacji miejskiej;

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

10) urz¹dzeniu reklamowym - nale¿y przez to rozumieæ no�nik
informacji lub promocji wizualnej w jakiejkolwiek material-
nej formie, wraz z elementami konstrukcyjnymi i zamoco-
waniami.

§3. Ustala siê nastêpuj¹ce przeznaczenie terenów wyzna-
czonych liniami rozgraniczaj¹cymi na rysunku planu:

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczo-
ne symbolami 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN, 7MN,
8MN, 9MN, 10MN, 11MN, 12MN, 13MN, 14MN, 15MN,
16MN, 17MN, 18MN i 19MN;

2) tereny zieleni - tereny lasów oznaczone symbolami 1ZL,
2ZL;

3) tereny komunikacji i infrastruktury:

a) tereny dróg publicznych oznaczone symbolami: KD-L,
1KD-D, 2KD-D, 1KD-Dx, 2KD-Dx,

b) tereny dróg wewnêtrznych oznaczone symbolami:
1KDW, 2KDW, 3KDW, 4KDW,

c) tereny infrastruktury technicznej elektroenergetyki ozna-
czone symbolami 1E, 2E,

d) teren infrastruktury technicznej kanalizacji oznaczony
symbolem K.

§4. 1. W zakresie zasad ochrony i kszta³towania ³adu
przestrzennego zakazuje siê lokalizowania:

1) budynków i tymczasowych obiektów budowlanych na
terenach komunikacji;

2) budynków na terenach zieleni, z zastrze¿eniem §9 pkt 4;

3) budynków gospodarczych, gara¿y wolno stoj¹cych lub
dobudowanych, dla terenów 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN
i 19MN;

4) na terenach komunikacyjnych: ramp, schodów i pochylni,
obs³uguj¹cych obiekty po³o¿one poza tymi terenami;

5) ogrodzeñ betonowych i ¿elbetowych;

6) ogrodzeñ dla terenów 1ZL, 2ZL, z wyj¹tkiem wynikaj¹cych
z prowadzenia w³a�ciwej gospodarki le�nej;

7) urz¹dzeñ reklamowych;

8) stacji bazowych telefonii komórkowej.

Poz. 126



— 503 —
Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 7

2. W zakresie zasad ochrony i kszta³towania ³adu prze-
strzennego ustala siê:

1) lokalizacjê ogrodzeñ na linii rozgraniczaj¹cej tereny o
ró¿nym przeznaczeniu, dla terenów 6MN, 7MN, 8MN,
9MN, 10MN, 11MN, 12MN, 13MN, 14MN, 15MN 16MN i
17MN;

2) wysoko�æ ogrodzenia do 1,5 m;

3) spójne zagospodarowanie terenów dróg w zakresie na-
wierzchni i ma³ej architektury dla ka¿dego z terenów
komunikacji.

3. W zakresie zasad ochrony i kszta³towania ³adu prze-
strzennego dopuszcza siê lokalizowanie:

1) obiektów ma³ej architektury w sposób nieograniczaj¹cy
ruchu pieszego i rowerowego oraz niekoliduj¹cy z reali-
zacj¹ pozosta³ych ustaleñ planu;

2) szyldów umieszczanych na elewacjach budynków o mak-
symalnej ³¹cznej powierzchni szyldów 1,0 m2, w sposób
nieprzes³aniaj¹cy detali architektonicznych;

3) tablic informacyjnych;

4) wiat przystankowych w strefach lokalizacji przystan-
ków komunikacji autobusowej na terenach dróg pu-
blicznych;

5) ogrodzeñ zwi¹zanych z funkcjonowaniem uk³adu drogo-
wego na terenach dróg publicznych, zgodnie z przepisami
odrêbnymi;

6) pojemników umo¿liwiaj¹cych selektywn¹ zbiórkê odpa-
dów na terenie KD-L na odcinku przylegaj¹cym do terenu
19MN.

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

1) zakazuje siê lokalizowania:

a) przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na �ro-
dowisko, dla których wymagane jest sporz¹dzenie ra-
portu, z wyj¹tkiem dopuszczonych pozosta³ymi ustale-
niami planu,

b) przydomowych oczyszczalni �cieków i zbiorników bez-
odp³ywowych, z wyj¹tkiem terenu le�niczówki zlokali-
zowanej na terenie 2ZL;

2) ustala siê:

a) ochronê walorów krajobrazowych terenów lasów,

b) segregacjê i wywóz odpadów zgodnie z planem gospo-
darki odpadami dla miasta Poznania oraz przepisami
odrêbnymi,

c) ograniczenie uci¹¿liwo�ci wynikaj¹cych z u¿ytkowania
dzia³ki budowlanej, w tym oddzia³ywania ha³asu, zgod-
nie z przepisami odrêbnymi;

d) w przypadku zanieczyszczenia gleby lub ziemi rekulty-
wacjê zgodnie z przepisami odrêbnymi,

e) wykorzystywanie nadmiaru mas ziemnych pozyska-
nych podczas prac budowlanych w obrêbie terenu lub
usuwanie ich zgodnie z przepisami odrêbnymi,

f) odprowadzanie �cieków sanitarnych wy³¹cznie do sieci
kanalizacji sanitarnej, z wyj¹tkiem terenu le�niczówki
zlokalizowanej na terenie 2ZL,

g) z terenu KD-L na odcinku od pó³nocnej granicy planu
do terenu K odprowadzanie wód opadowych do tere-
nu K,

h) na terenie KD-L na odcinku w s¹siedztwie terenów
le�nych, na po³udnie od terenu K, odprowadzanie wód
opadowych poprzez urz¹dzenia do powierzchniowego
odwodnienia pasa drogowego,

i) odprowadzanie wód opadowych z terenów: 1KD-D,
2KD-D, 1KD-Dx, 2KD-Dx, 1KDW, 2KDW, 3KDW, 4KDW
poprzez nawierzchniê przepuszczaln¹,

j) zagospodarowanie wód opadowych na terenie dzia³ki
budowlanej zgodnie z przepisami odrêbnymi,

k) ochronê obszaru chronionego krajobrazu �Dolina Cy-
biny w Poznaniu� w granicach zaznaczonych na rysun-
ku planu, zgodnie z przepisami odrêbnymi;

3) dopuszcza siê:

a) lokalizowanie kondygnacji podziemnych, pod warun-
kiem, ¿e ich budowa nie doprowadzi do zanieczyszcze-
nia �rodowiska gruntowo � wodnego oraz destabiliza-
cji stosunków wodnych, powoduj¹c ich niekorzystne
oddzia³ywanie na stateczno�æ gruntów,

b) stosowanie indywidualnych systemów grzewczych przy-
stosowanych do spalania paliw p³ynnych, gazowych,
odnawialnych z biomasy, zgodnie z przepisami odrêb-
nymi.

§6. Nie ustala siê zasad w zakresie ochrony dziedzictwa
kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury wspó³czesnej.

§7. W zakresie okre�lenia zasad kszta³towania przestrzeni
publicznych ustala siê zapewnienie ogólnego dostêpu do
terenów komunikacji, z zastrze¿eniem przepisów odrêbnych.

§8. 1. W zakresie szczegó³owych parametrów i wska�ni-
ków kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
na terenach zabudowy mieszkaniowej, ustala siê:

1) lokalizowanie zabudowy zgodnie z liniami zabudowy
wyznaczonymi na rysunku planu, z uwzglêdnieniem ust.
2 pkt 2;

2) na terenie 19MN lokalizowanie budynku lub jego czê�ci w
strefie obowi¹zkowej lokalizacji wyznaczonej na rysunku
planu;

3) lokalizacjê budynków wy³¹cznie wolno stoj¹cych;

4) lokalizacjê jednego budynku mieszkalnego na jednej dzia³-
ce budowlanej;

5) minimaln¹ powierzchniê dzia³ki budowlanej w wielko�ci:

a) 800 m2 dla terenów 1 MN, 2MN, 4MN i 19MN,

b) 700 m2 dla terenów 3MN, 5MN i 18MN,

c) 400 m2 dla terenów 6MN, 7MN, 8MN, 9MN, 10MN,
11MN, 16MN i 17MN,

d) 300 m2 dla terenów 12MN, 13MN, 14MN i 15MN;
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6) maksymaln¹ powierzchniê zabudowy dzia³ki budowlanej:

a) 20%, lecz nie wiêcej ni¿ 200 m2 dla terenów 1MN, 2MN,
3MN, 4MN i 5MN,

b) 30% dla terenów 6MN, 7MN, 8MN, 9MN, 10MN, 11MN,
12MN, 13MN, 14MN, 15MN, 16MN i 17MN,

c) 40% dla terenów 18MN, 19MN;

7) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej w
powierzchni dzia³ki budowlanej:

a) 60% dla terenów 1MN, 2MN, 3MN, 4MN i 5MN,

b) 40% dla terenów 6MN, 7MN, 8MN, 9MN, 10MN, 11MN,
12MN, 13MN, 14MN, 15MN, 16MN, 17MN,

c) 30% dla terenów 18MN, 19MN;

8) wysoko�æ zabudowy dla:

a) budynków mieszkalnych od 6,0 m do 9,0 m,

b) budynków gospodarczych i gara¿y do 4,0 m dla dachu
p³askiego lub do 5,0 m dla dachu stromego,

c) akcentu urbanistycznego do 10,0 m, w miejscu wska-
zanym na rysunku planu.

9) poziom posadzki parteru budynku mieszkalnego do 0,6 m
na terenach 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 18MN i 19MN;

10) geometriê dachu w formie dachu stromego dla budynków
mieszkalnych na terenach 1MN, 2 MN, 3MN, 4MN, 5MN,
18MN i 19MN;

11) dowoln¹ geometriê dachów na pozosta³ych terenach;

12) rodzaj dachu dla budynków gospodarczych i gara¿y taki
jak budynku mieszkalnego;

13) dla dachu stromego k¹t nachylenia 40o - 45o o ujednolico-
nym spadku dla wszystkich elementów po³aci dachu, w
szczególno�ci kaferków;

14) lokalizacjê akcentu urbanistycznego i detalu architekto-
nicznego w miejscach wyznaczonych na rysunku planu.

2. W zakresie szczegó³owych parametrów i wska�ników
kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu na
terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, dopuszcza
siê lokalizowanie:

1) poddasza u¿ytkowego w dachu stromym;

2) w pasie terenu miêdzy lini¹ zabudowy, a lini¹ rozgranicza-
j¹c¹ tereny publiczne lub tereny dróg wewnêtrznych:

a) obiektów s³u¿¹cych do czasowego gromadzenia odpa-
dów sta³ych,

b) doj�æ, dojazdów, schodów i pochylni.

§9. W zakresie szczegó³owych parametrów i wska�ników
kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu na
terenach 1ZL, 2ZL ustala siê:

1) prowadzenie gospodarki le�nej zgodnie z przepisami od-
rêbnymi;

2) zapewnienie ogólnego dostêpu do terenów z zastrze¿e-
niem przepisów odrêbnych;

3) lokalizacjê po³¹czeñ ruchu pieszego, konnego, rowerowe-
go, w tym miêdzynarodowej trasy rowerowej, z terenami
zewnêtrznymi;

4) zakaz lokalizacji obiektów budowlanych, z wyj¹tkiem wy-
nikaj¹cych z planu urz¹dzenia lasu i przepisów odrêbnych.

§10. W zakresie parametrów, wska�ników kszta³towania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu ustala siê:

1) dla terenu KD-L:

a) przekrój jednojezdniowy z dwoma pasami ruchu o
szeroko�ci pasa o nie mniejszej ni¿ 3,0 m,

b) na odcinku granicz¹cym z terenami lasu co najmniej
jednostronny chodnik,

c) na odcinku przechodz¹cym przez tereny zabudowy
mieszkaniowej dwustronne chodniki o parametrach
zgodnych z przepisami odrêbnymi,

d) zakaz lokalizacji miejsc postojowych,

e) dopuszczenie lokalizacji przystanków komunikacji zbio-
rowej na odcinku przylegaj¹cym do terenu 19MN,

f) przystosowanie jezdni do prowadzenia ruchu rowero-
wego z uwzglêdnieniem rozwi¹zañ technicznych gwa-
rantuj¹cych bezpieczeñstwo u¿ytkowników ruchu;

2) dla terenów 1KD-D, 2KD-D:

a) przekrój jednojezdniowy z dwoma pasami ruchu o
parametrach zgodnych z przepisami odrêbnymi, z do-
puszczeniem jezdni jednopasowej przy jednokierunko-
wej organizacji ruchu,

b) dwustronne chodniki o parametrach zgodnych z prze-
pisami odrêbnymi,

c) dopuszczenie lokalizacji miejsc postojowych;

3) dla terenów 1KDW, 2KDW, 3KDW, 4KDW nawierzchniê
bez podzia³u na jezdniê i chodniki, o szeroko�ci co naj-
mniej 4,5 m,

4) dla terenów 1KD-Dx, 2KD-Dx nawierzchniê o szeroko�ci
nie mniejszej ni¿ 3,5 m dla ruchu pieszo-rowerowego.

§11. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania
terenów lub obiektów podlegaj¹cych ochronie okre�la siê:

1) granice obszaru ochronnego g³ównego zbiornika wód
podziemnych, zgodnie z rysunkiem planu, dla którego
sposób zagospodarowania ustala siê w §5, ust. 1, pkt 2,
lit. f,

2) granice obszaru chronionego krajobrazu �Dolina Cybiny w
Poznaniu�, zgodnie z rysunkiem planu, dla którego sposób
zagospodarowania ustalono w przepisach odrêbnych.

§12. Nie ustala siê szczegó³owych zasad i warunków
scalania i podzia³u nieruchomo�ci w rozumieniu przepisów
odrêbnych.

§13. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowa-
nia terenów oraz ograniczeñ w ich u¿ytkowaniu dopuszcza siê
lokalizacjê zjazdów na warunkach okre�lonych przez przepisy
odrêbne dla terenów KD-L, 1KD-D, 2KD-D, 1KD-Dx, 2KD-Dx,
1KDW, 2KDW, 3KDW, 4KDW.

Poz. 126
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§14. 1. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i bu-
dowy systemów komunikacji ustala siê:

1) co najmniej 2 stanowiska postojowe na 1 budynek miesz-
kalny;

2) szeroko�æ terenów komunikacji w liniach rozgraniczaj¹-
cych zgodnie z rysunkiem planu;

3) klasyfikacjê dróg publicznych:

a) teren KD-L jako drogê klasy L � lokaln¹,

b) tereny 1KD-D, 2KD-D, 1KD-Dx, 2KD-Dx jako drogi klasy
D- dojazdowe;

4) zabezpieczenie odpowiednich parametrów jezdni na tere-
nie KD-L w celu przystosowania drogi do prowadzenia
komunikacji autobusowej;

5) powi¹zanie z zewnêtrznym uk³adem dróg publicznych
poprzez ul. Zieliñsk¹ � w granicach gminy Swarzêdz oraz
ul. Darniow¹, w oparciu o przepisy odrêbne;

6) w granicach planu spójne powi¹zanie elementów uk³adu
drogowego poprzez skrzy¿owania, w oparciu o przepisy
odrêbne.

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

1) dopuszcza siê roboty budowlane w zakresie sieci infra-
struktury technicznej, w tym w szczególno�ci: wodoci¹go-
wej, kanalizacyjnej, elektroenergetycznej, gazowej;

2) ustala siê powi¹zanie sieci infrastruktury technicznej z
uk³adem zewnêtrznym oraz zapewnienie dostêpu do sieci
zgodnie z przepisami odrêbnymi;

3) na terenach 1E, 2E ustala siê lokalizacjê wolno stoj¹cej
ma³ogabarytowej stacji transformatorowej;

4) na terenie K ustala siê lokalizacjê zbiornika retencjonuj¹-
cego wody opadowe wraz z urz¹dzeniami podczyszczaj¹-
cymi;

5) na terenie K wymaga siê wkomponowania brzegów zbior-
nika retencyjnego w krajobraz;

6) dopuszcza siê lokalizacjê sieci infrastruktury technicznej z
wyj¹tkiem nadziemnych na terenach zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej, zgodnie z przepisami odrêbnymi;

7) na terenach mieszkaniowych zakazuje siê lokalizacji stacji
bazowych telefonii komórkowej;

8) na terenach zabudowy mieszkaniowej, do czasu przebudo-
wy elektroenergetycznych linii napowietrznych koliduj¹-
cych z planowan¹ zabudow¹, wymaga siê zachowania
pasów wolnych od zabudowy, zgodnie z przepisami od-
rêbnymi;

9) ustala siê lokalizacje sieci wodoci¹gowej.

§15. Nie dopuszcza siê sposobów i terminów tymczaso-
wego zagospodarowania, urz¹dzenia i u¿ytkowania terenów.

§16. Dla ca³ego obszaru objêtego planem, okre�la siê
stawkê s³u¿¹c¹ naliczeniu op³aty z tytu³u wzrostu warto�ci
nieruchomo�ci, w wysoko�ci 30%.

§17. Wykonanie niniejszej uchwa³y powierza siê Prezy-
dentowi Miasta Poznania.

§18. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni od daty
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielko-
polskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Poznania
(-) Grzegorz Ganowicz

Poz. 126
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Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Nr XLVI/593/V/2008

Rady Miasta Poznania
z dnia 9 grudnia 2008 r.

ROZSTRZYGNIÊCIE RADY MIASTA POZNANIA O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO PROJEKTU
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DARNIOWA W POZNANIU

Poz. 126

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z
2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz.
1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r.
Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880
oraz z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227 i Nr 201, poz.
1237) Rada Miasta Poznania rozstrzyga, co nastêpuje:

§1. 1. Zg³aszaj¹cy uwagi: Stowarzyszenie Ekologiczne Zie-
liniec, ul. �wiêtowidzka 16a, 61-058 Poznañ;

tre�æ uwag dotyczy:

Wnoszê o wprowadzenie do projektu mpzp zmiany pole-
gaj¹cej na ustaleniu takiej organizacji ruchu, w której ulica
Darniowa bêdzie ulic¹ dwukierunkow¹.

rozstrzygniêcie: uwaga nieuwzglêdniona

uzasadnienie:

Projekt planu nie ustala organizacji ruchu drogowego.
Zgodnie z Rozporz¹dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu
mpzp � projekt m.in. ustala:

- przeznaczenie terenów i zasady ich zagospodarowania

W zakresie rozbudowy i budowy systemów komunikacji i
infrastruktury technicznej:

- ustalenia dotycz¹ce okre�lenia uk³adu komunikacyjnego i
sieci infrastruktury technicznej wraz z parametrami oraz
klasyfikacji ulic i innych szlaków komunikacyjnych.

§2. 2.  Zg³aszaj¹cy uwagi: Andrzej Kowalczyk ul. Arkoñ-
ska 5161-059 Poznañ

tre�æ uwag dotyczy:

Wnoszê o wprowadzenie do proj. mpzp zmiany polegaj¹-
cej na jak najszybszym przystosowaniu ulicy Grodnickie,
stanowi¹cej przed³u¿enie ul. Darniowej, do ruchu dwukierun-
kowego i ustaleniu na tej ulicy takiej organizacji ruchu, w
której tak¿e ulica Grodnicka bêdzie ulic¹ dwukierunkow¹

rozstrzygniêcie: uwaga nieuwzglêdniona

uzasadnienie:

Ulica Grodnicka znajduje siê poza granicami planu.

Projekt planu nie ustala organizacji ruchu drogowego.
Zgodnie z Rozporz¹dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu
mpzp � projekt m.in. ustala:

- przeznaczenie terenów i zasady ich zagospodarowania

W zakresie rozbudowy i budowy systemów komunikacji i
infrastruktury technicznej:

- ustalenia dotycz¹ce okre�lenia uk³adu komunikacyjnego i
sieci infrastruktury technicznej wraz z parametrami oraz
klasyfikacji ulic i innych szlaków komunikacyjnych.

Za³¹cznik Nr 3
do Uchwa³y Nr XLVI/593/V/2008 r.

Rady Miasta Poznania
z dnia 9 grudnia 2008 r.

ROZSTRZYGNIÊCIE RADY MIASTA POZNANIA O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W MIEJSCOWYM PLANIE
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU DARNIOWA W POZNANIU, INWESTYCJI Z ZAKRESU

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

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z
2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz.
1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r.
Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880
oraz z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227 i Nr 201, poz.
1237) Rada Miasta Poznania rozstrzyga, co nastêpuje:

§1. Sposób realizacji zapisanych w planie inwestycji z
zakresu infrastruktury technicznej

1. Zadania w zakresie realizacji dróg publicznych przewidzia-
nych w planie oraz zwi¹zanych z nimi wykupami terenów,
prowadziæ bêd¹ w³a�ciwe jednostki miejskie.



— 509 —
Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 7

2. Zadania w zakresie infrastruktury technicznej prowadziæ
bêd¹ w³a�ciwe przedsiêbiorstwa, w kompetencji których
le¿y rozwój sieci: wodoci¹gowej i kanalizacji sanitarnej,
energetycznej, gazoci¹gowej i cieplnej, zgodnie z miejsco-
wym planem zagospodarowania przestrzennego oraz na
podstawie przepisów odrêbnych. Zadania w zakresie go-
spodarki odpadami realizowane bêd¹ zgodnie z miejsco-
wym planem zagospodarowania przestrzennego, zgodnie
z planem gospodarki odpadami oraz na podstawie przepi-
sów odrêbnych.

3. Za podstawê przyjêcia do realizacji zadañ okre�lonych w
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,
które nale¿¹ do zadañ w³asnych gminy, stanowiæ bêd¹
zapisy Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Miasta
Poznania.

4. Okre�lenie terminów przyst¹pienia i zakoñczenia realizacji
tych zadañ, ustalone bêdzie wed³ug kryteriów i zasad
przyjêtych przy konstruowaniu Wieloletniego Programu
Inwestycyjnego Miasta Poznania.

Poz. 126, 127

5. Inwestycje realizowane mog¹ byæ etapowo w zale¿no�ci
od wielko�ci �rodków przeznaczonych na inwestycje.

§2. Zasady finansowania inwestycji z zakresu infrastruktu-
ry technicznej okre�lonych w planie.

Finansowanie inwestycji bêdzie odbywaæ siê poprzez:

1) Wydatki z bud¿etu gminy,

2) Wspó³finansowanie �rodkami zewnêtrznymi, poprzez bu-
d¿et gminy � w ramach m.in.:

a) dotacji unijnych,

b) dotacji samorz¹du województwa,

c) dotacji i po¿yczek z funduszy celowych,

d) kredytów i po¿yczek bankowych,

e) innych �rodków zewnêtrznych.

3) Udzia³ inwestorów w finansowaniu w ramach porozumieñ
o charakterze cywilno � prawnym lub w formie partner-
stwa publiczno � prywatnego � �PPP�, a tak¿e w³a�cicieli
nieruchomo�ci.

127

UCHWA£A Nr XXII/141/08 RADY GMINY W DAMAS£AWKU

z 10 grudnia 2008 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania dodatku mieszkaniowego w 2009 roku nauczycielom szkó³ i placówek
o�wiatowych prowadzonych przez Gminê Damas³awek

Na podstawie art. 54 ust. 7 oraz art. 91d pkt 1 ustawy z dnia
26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t. j. z 2006 r. Dz.U. Nr
97, poz. 674 z pó�niejszymi zmianami) uchwala siê, co nastê-
puje:

§1. 1. Uchwala siê �Regulamin przyznawania dodatku
mieszkaniowego w 2009 roku nauczycielom szkó³ i placówek
o�wiatowych prowadzonych przez Gminê Damas³awek� za-
wieraj¹cy szczegó³owe zasady przyznawania i wyp³acania
nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz okre�laj¹cy
jego wysoko�æ, w brzmieniu okre�lonym w za³¹czniku do
niniejszej uchwa³y.

2. Regulamin, o którym mowa w ust. 1 stosuje siê do
nauczycieli szkó³ i placówek o�wiatowych prowadzonych przez
Gminê Damas³awek.

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

§3. Regulamin o którym mowa w §1 obowi¹zuje od 1
stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.

§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielko-
polskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

(-) mgr in¿. Janusz Bilski


