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osobie figurującej w prowadzonym przez Urząd 
Gminy w Kleszczewie rejestrze psów jako właċciciel 
lub opiekun psa, pod warunkiem pokrycia poniesio-
nych przez Gminć kosztów transportu, przetrzymy-
wania i leczenia zwierzćcia, poniesionych do dnia 
wydania zwierzćcia włącznie.  
 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Województwa 
Wielkopolskiego. 

 
 Przewodniczący 

Rady Gminy  
(-) Henryk Lesiĉski 
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UCHWAŁA NR XVII/191/VI/2011 RADY MIASTA POZNANIA 

 z dnia 30 sierpnia 2011 r. 

 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Podolany Zachód C 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, z 2009 
r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, 
poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, 
poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 
679 i Nr 134, poz. 777) 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, 
z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 
675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 
996 i Nr 155, poz. 1043 oraz z 2011 r. Nr 32, poz. 159 
i Nr 153, poz. 901) uchwala sić, co nastćpuje:  
 
§ 1. 1.  Uchwala sić miejscowy plan zagospodarowa-
nia przestrzennego Podolany Zachód C w Poznaniu, 
po stwierdzeniu zgodnoċci przyjćtych rozwiązaĉ 
z ustaleniami "Studium uwarunkowaĉ i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania" 
(uchwała Nr XXXI/299/V/2008 Rady Miasta Poznania 
z dnia 18 stycznia 2008 r.), zwany dalej „planem”.   

2.  Plan obejmuje obszar położony w Poznaniu, 
którego granice wyznaczają: tereny linii kolejowej 
Poznaĉ – Oborniki oraz ulice: Szaflarska, Poroniĉska 
i Zakopiaĉska, okreċlone na rysunku planu.   

3.  Integralnymi czćċciami uchwały są:   
1)  rysunek planu, zwany dalej „rysunkiem”, za-

tytułowany „Miejscowy plan zagospodaro-
wania przestrzennego Podolany Zachód C 
w Poznaniu”, opracowany w skali 1: 2000, 
stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej 
uchwały;   

2)  rozstrzygnićcie Rady Miasta Poznania 
o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu 

planu, stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszej 
uchwały;   

3)  rozstrzygnićcie Rady Miasta Poznania 
o sposobie realizacji zapisanych w planie in-
westycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które należą do zadaĉ własnych gminy oraz 
zasadach ich finansowania, zgodnie 
z przepisami o finansach publicznych, stano-
wiące załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.   

 
§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:    

1)  dachu mansardowym – należy przez to ro-
zumieć dach wielospadowy, w którym każda 
z połaci składa sić z 2 czćċci nachylonych pod 
różnym kątem, przy czym górna czćċć połaci 
ma nachylenie nie mniejsze niż 20 o , a dolna 
czćċć nachylenie od 45 o do 60 o ; 
w przypadku gdy górna czćċć połaci ma na-
chylenie wićksze niż 40° dopuszcza sić nachy-
lenie dolnej czćċci połaci wićksze niż 60°;   

2)  dachu stromym – należy przez to rozumieć 
dach o kącie nachylenia wszystkich połaci nie 
mniejszym niż 30 o ;   

3)  ogrodzeniu ażurowym – należy przez to ro-
zumieć ogrodzenie, w którym udział po-
wierzchni pełnej wynosi nie wićcej niż 30%;   

4)  pieszo-jezdni – należy przez to rozumieć pas 
terenu przeznaczony dla ruchu pieszych 
i pojazdów na zasadach obowiązujących 
w strefie zamieszkania;   

5)  powierzchni zabudowy – należy przez to ro-
zumieć sumć powierzchni wszystkich budyn-
ków zlokalizowanych na działce budowlanej, 
wyznaczonych przez rzut pionowy zewnćtrz-
nych krawćdzi ċcian budynku na powierzch-
nić terenu;   

6)  reklamie – należy przez to rozumieć noċnik 
informacji wizualnej w jakiejkolwiek material-
nej formie wraz z elementami konstrukcyjny-
mi i zamocowaniami, niebćdący szyldem, ta-
blicą informacyjną lub znakiem w rozumieniu 
przepisów o znakach i sygnałach drogowych;   

7)  szyldzie – należy przez to rozumieć oznacze-
nie jednostki organizacyjnej lub przedsićbior-
cy, ich siedzib lub miejsc wykonywania dzia-
łalnoċci;   
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8)  tablicy informacyjnej – należy przez to rozu-
mieć element systemu informacji miejskiej, 
informacji turystycznej, przyrodniczej lub 
edukacji ekologicznej.   

 
§ 3. Ustala sić nastćpujące przeznaczenie terenów:    

1)  tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej, oznaczone na rysunku symbolami: 
1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN, 7MN, 
8MN, 9MN, 10MN, 11MN, 12MN, 13MN, 
14MN, 15MN;   

2)  tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej z usługami, oznaczone na rysunku 
symbolami: 1MN/U, 2MN/U;   

3)  tereny zabudowy mieszkaniowej wieloro-
dzinnej, oznaczone na rysunku symbolami: 
1MW, 2MW, 3MW;   

4)  teren zabudowy usługowej i zamieszkania 
zbiorowego, oznaczony na rysunku symbo-
lem U/MZ;   

5)  tereny zabudowy usługowej, oznaczone na 
rysunku symbolami: 1U, 2U, 3U, 4U, 5U;   

6)  tereny komunikacji – tereny dróg publicz-
nych, oznaczone na rysunku symbolami: 
01KD-L, 02KD-L, 03KD-D, 04KD-D, 05KD-D, 
06KD-D, 07KD-D, 08KD-D, 09KD-Dxs, 10KD-
Dxs, 11KD-Dxs, 12KD-Dxs, 13KD-Dxs, 14KD-
Dxs, 15KD-Dxs, 16KD-Dxs, 17KD-Dxs, 18KD-
Dxs, 19KD-Dxs, 20KD-Dxs, 21KD-Dxs, 22KD-
Dxs, 23KD-Dxs, 24KD-Dxs, 25KD-Dxr;   

7)  tereny infrastruktury technicznej:   
a)  elektroenergetyki, oznaczone na rysunku 

symbolami: 1E, 2E,   
b)  gazownictwa, oznaczony na rysunku symbo-

lem G.   
 
§ 4. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego ustala sić:    

1)  zakaz lokalizacji innych form zabudowy, niż 
wymienione dla poszczególnych terenów w § 
7, § 8, § 9, § 10, § 11, § 12, w szczególnoċci 
zakaz lokalizacji budynków mieszkalnych wie-
lorodzinnych na terenach zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej i terenach zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami;   

2)  zakaz lokalizacji nowych napowietrznych sie-
ci infrastruktury technicznej;   

3)  zakaz lokalizacji reklam, z uwzglćdnieniem § 
11 pkt 5 lit. j;   

4)  dopuszczenie umieszczania szyldów i tablic 
informacyjnych o łącznej powierzchni nie-
przekraczającej 2 m 2 na jednej działce bu-
dowlanej, wyłącznie na elewacji budynku na 
wysokoċci kondygnacji parteru lub na ogro-
dzeniach, pod warunkiem zapewnienia swo-
bodnego ruchu pieszych;   

5)  nakaz sytuowania zabudowy w nastćpujący 
sposób:   

a)  budynki mieszkalne, mieszkalno-usługowe, 
usługowe, zamieszkania zbiorowego, zgodnie 
z wyznaczonymi na rysunku liniami zabudo-

wy: obowiązującymi bądź nieprzekraczalnymi, 
z uwzglćdnieniem pkt 6,   

b)  garaże i budynki gospodarcze, zgodnie 
z wyznaczonymi na rysunku liniami zabudo-
wy, z dopuszczeniem wycofania wzglćdem 
obowiązującej linii zabudowy;   

6)  dopuszczenie:   
a)  przekroczenia wyznaczonych nieprzekraczal-

nych lub obowiązujących linii zabudowy przez 
takie elementy budynku, jak gzymsy, balkony, 
tarasy, schody, wykusze, ganki, okapy, jednak 
nie wićcej niż o 1,5 m,   

b)  wycofania budynku w głąb działki poza obo-
wiązującą linić zabudowy w przypadkach, 
kiedy kształt działki lub istniejące drzewa 
i krzewy nie pozwalają na inne usytuowanie 
budynku.   

 
§ 5. W zakresie zasad ochrony ċrodowiska, przyrody 
i krajobrazu kulturowego ustala sić:    

1)  zakaz lokalizacji przedsićwzićć mogących 
zawsze lub potencjalnie znacząco oddziały-
wać na ċrodowisko w rozumieniu przepisów 
odrćbnych, z wyjątkiem dopuszczonych pla-
nem oraz inwestycji z zakresu łącznoċci pu-
blicznej;   

2)  nakaz utrzymania jakoċci gleby i ziemi na po-
ziomie wymaganych standardów, a w przy-
padku gdy nie są one zachowane, doprowa-
dzenia jakoċci gleby i ziemi do wymaganych 
standardów;   

3)  obowiązek gromadzenia, segregacji oraz za-
gospodarowania odpadów na zasadach okre-
ċlonych w przepisach odrćbnych;   

4)  zachowanie istniejących drzew i krzewów, 
zgodnie z przepisami odrćbnymi, a w szcze-
gólnoċci ochronć i uzupełnienie istniejących 
szpalerów drzew na terenach 08KD-D – ulicy 
Kartuskiej, 12KD-Dxs – ulicy Dusznickiej 
i 18KD-Dxs – ulicy Ciechociĉskiej, a w przy-
padku koniecznoċci usunićcia istniejących 
drzew, przesadzenie w inne miejsce lub 
wprowadzenie nowych nasadzeĉ zieleni wy-
sokiej, zgodnie z przepisami odrćbnymi;   

5)  stosowanie w nasadzeniach drzew i krzewów 
gatunków akceptujących warunki ċrodowiska 
miejskiego;   

6)  nakaz uwzglćdnienia ograniczeĉ wynikają-
cych z lokalizacji istniejących drzew i krzewów 
przy lokalizacji podziemnych sieci infrastruk-
tury technicznej;   

7)  dopuszczenie stosowania indywidualnych 
systemów grzewczych, zgodnie z przepisami 
odrćbnymi, z zastrzeżeniem pkt 8;   

8)  zakaz stosowania w nowych budynkach pie-
ców i trzonów kuchennych na paliwo stałe, 
z wyjątkiem paliw odnawialnych z biomasy;   

9)  odprowadzenie ċcieków bytowych 
i komunalnych wyłącznie do sieci kanalizacji 
sanitarnej;   

10)  dopuszczenie zagospodarowania wód opa-
dowych i roztopowych na terenach, zgodnie 
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z przepisami odrćbnymi, z uwzglćdnieniem 
pkt 11;   

11)  odprowadzenie wód opadowych iroztopo-
wych z terenu 01KD-L wyłącznie do sieci ka-
nalizacji deszczowej;   

12)  nakaz wykorzystania w granicach działki bu-
dowlanej lub usuwania nadmiaru mas ziem-
nych, pozyskanych podczas robót budowla-
nych, zgodnie z przepisami odrćbnymi;   

13)  w zakresie kształtowania komfortu akustycz-
nego w ċrodowisku i w budynkach:   

a)  nakaz uzyskania okreċlonych przepisami od-
rćbnymi dopuszczalnych poziomów hałasu 
w ċrodowisku, z uwzglćdnieniem lit. b:   

  dla terenów MN, jak dla terenów zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej,   

  dla terenów MW, jak dla terenów zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej,   

  dla terenów MN/U, jak dla terenów mieszka-
niowo-usługowych,   

  dla terenów U/MZ i 3U, jak dla terenów za-
budowy związanej ze stałym lub czasowym 
pobytem dzieci i młodzieży, w przypadku za-
budowy usługowej – usług oċwiaty,   

b)  nakaz uzyskania wymaganych standardów 
akustycznych na granicach z terenami 
o zdefiniowanych wymaganiach akustycznych 
w ċrodowisku,   

c)  nakaz stosowania, do czasu uzyskania wy-
maganych standardów akustycznych w ċro-
dowisku, zasad akustyki budowlanej i archi-
tektonicznej w budynkach:   

  lokalizowanych wzdłuż ulic przeznaczonych 
do prowadzenia komunikacji autobusowej, 
w granicach planu oraz wzdłuż ulicy Zako-
piaĉskiej,   

  znajdujących sić w strefach ponadnorma-
tywnego oddziaływania hałasu kolejowego, 
do czasu realizacji ekranu przeciwhałasowego 
wzdłuż torów kolejowych,   

d)  stosowanie przeciwhałasowych rozwiązaĉ 
technicznych w jezdni oraz rozwiązaĉ organi-
zacyjnych, w tym elementów uspokojenia ru-
chu, zgodnie z ustaleniami § 13,   

e)  dopuszczenie lokalizacji przegrody przeciw-
hałasowej na terenach 01KD-L, 03KD-D, 
14KD-Dxs i 25KD-Dxr, w przypadku braku 
możliwoċci realizacji czćċci przegrody wgra-
nicach terenu linii kolejowej, w celu zapew-
nienia ciągłoċci tej przegrody.   

 
§ 6. W zakresie wymagaĉ wynikających z potrzeb 
kształtowania przestrzeni publicznych, na terenach 
komunikacji, o których mowa w § 3 pkt 6, ustala sić:    

1)  nakaz zagospodarowania nieutwardzonych 
powierzchni zielenią urządzoną, krzewami lub 
drzewami, jeżeli pozwoli na to rozmieszczenie 
poszczególnych elementów infrastruktury 
technicznej;   

2)  dopuszczenie usytuowania obiektów małej 
architektury i tablic informacyjnych oraz wiat 
przystankowych na przystankach komunikacji 
zbiorowej;   

3)  dopuszczenie lokalizacji kiosków wbudowa-
nych w wiaty przystankowe komunikacji zbio-
rowej;   

4)  zakaz lokalizacji:   
a)  budynków,   
b)  ogrodzeĉ, z wyjątkiem służących zapewnie-

niu bezpieczeĉstwa ruchu,   
c)  tymczasowych obiektów budowlanych, 

z uwzglćdnieniem pkt 3.   
 
§ 7. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej, okreċlonych w § 3 pkt 1, ustala sić:    

1)  na terenach 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 
6MN, 7MN, 8MN, 9MN, 10MN, 11MN, 12MN, 
13MN i 14MN lokalizacjć na działce budowla-
nej jednego budynku mieszkalnego jednoro-
dzinnego oraz dopuszczenie lokalizacji na 
działce budowlanej jednego wolno stojącego 
garażu albo budynku gospodarczego, jeżeli 
pozwolą na to warunki techniczne wynikające 
z przepisów odrćbnych, przy czym:   

a)  na terenach 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 
6MN, 7MN, 8MN, 9MN, 10MN i 11MN nakazu-
je sić sytuowanie budynków mieszkalnych ja-
ko wolno stojących lub w zabudowie bliźnia-
czej, z uwzglćdnieniem lit. b-c,   

b)  na terenach 7MN, 8MN i 11MN dopuszcza sić 
zachowanie istniejącej zabudowy szeregowej 
bez prawa jej rozbudowy,   

c)  na terenie 8MN dopuszcza sić realizacjć za-
budowy szeregowej, wyłącznie wzdłuż terenu 
16KD-Dxs – odcinka ulicy Ciechociĉskiej,   

d)  na terenach 12MN, 13MN i 14MN nakazuje 
sić sytuowanie budynków mieszkalnych wy-
łącznie jako wolno stojących, z wyłączeniem 
działek o numerach ewidencyjnych 49/2 
i 49/3, ark. 01, obrćb Golćcin, na których do-
puszcza sić lokalizacjć budynków przy wspól-
nej granicy;   

2)  na terenach 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 
6MN, 7MN, 8MN, 9MN, 10MN, 11MN, 12MN, 
13MN i 14MN w zakresie wymaganych para-
metrów i wskaźników kształtowania zabudo-
wy oraz zagospodarowania terenu:   

a)  powierzchnić zabudowy nie wićkszą niż:   
  25% powierzchni działki budowlanej 

w przypadku działek o powierzchni mniejszej 
niż 800 m2 , przeznaczonych pod zabudowć 
wolno stojącą i bliźniaczą,   

  20% powierzchni działki budowlanej i nie 
wićkszą niż 300 m2 , w przypadku działek 
o powierzchni nie mniejszej niż 800 m2 , prze-
znaczonych pod zabudowć wolno stojącą 
i bliźniaczą,   

  35% powierzchni działki budowlanej, 
w przypadku działek przeznaczonych pod za-
budowć szeregową,   

b)  powierzchnić zabudowy budynku gospo-
darczego lub garażu nie wićkszą niż 40 m2 ,   

c)  powierzchnić biologicznie czynną w zago-
spodarowaniu działki budowlanej nie mniej-
szą niż:   
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  50% w przypadku działek przeznaczonych 
pod zabudowć wolno stojącą i bliźniaczą,   

  40% w przypadku działek przeznaczonych 
pod zabudowć szeregową,   

d)  przekrycie budynków mieszkalnych zgodnie 
z nastćpującymi zasadami:   

  zastosowanie dachów stromych dwuspado-
wych, wielospadowych lub mansardowych,   

  dopuszczenie zastosowania dachów płaskich 
w przypadku rozbudowy istniejących budyn-
ków przekrytych przed rozbudową dachem 
płaskim,   

  w przypadku dobudowy brakującego seg-
mentu w zabudowie bliźniaczej zastosowanie 
dachu nawiązującego formą do dachu seg-
mentu już zrealizowanego,   

e)  przekrycie budynków gospodarczych lub ga-
raży dachami o dowolnej geometrii,   

f)  wysokoċć budynków mieszkalnych:   
  w przypadku zastosowania dachu stromego 

lub mansardowego – nie wićkszą niż 9,5 m,   
  w przypadku zastosowania dachu płaskiego – 

nie wićkszą niż 7,5 m,   
  w przypadku dobudowy brakującego seg-

mentu w zabudowie bliźniaczej – dostosowa-
ną do wysokoċci istniejącego już budynku,   

g)  wysokoċć wolno stojących budynków go-
spodarczych lub garaży nie wićkszą niż 3,5 m,   

h)  dopuszczenie podziału na nowe działki bu-
dowlane z zachowaniem nastćpujących za-
sad:   

  powierzchnia działek przeznaczonych pod 
zabudowć mieszkaniową wolno stojącą nie 
może być mniejsza niż 500 m 2 , a szerokoċć 
frontu działki nie może być mniejsza niż 18 m,   

  powierzchnia działek przeznaczonych pod 
zabudowć mieszkaniową bliźniaczą nie może 
być mniejsza niż 400 m 2 , a szerokoċć frontu 
działki nie może być mniejsza niż 12 m, 
z wyjątkiem działki o numerze ewidencyjnym 
74, ark. 04, obrćb Strzeszyn, przy podziale 
której dopuszcza sić szerokoċć frontu działki 
nie mniejszą niż 10 m;   

3)  na terenie 15MN:   
a)  zakaz lokalizacji budynków,   
b)  zagospodarowanie fragmentów działek bu-

dowlanych znajdujących sić w obrćbie terenu 
w sposób spójny z pozostałymi czćċciami 
tych działek zlokalizowanymi poza planem;   

4)  dopuszczenie lokalizacji urządzeĉ budowla-
nych, dojċć, dojazdów, obiektów małej archi-
tektury i sieci infrastruktury technicznej;   

5)  dopuszczenie lokalizacji ogrodzeĉ do wyso-
koċci 1,5 m, przy czym od wysokoċci 0,5 m 
należy stosować wyłącznie ogrodzenie ażu-
rowe;   

6)  zgodny z przepisami odrćbnymi, dostćp do 
przyległych dróg publicznych, przy czym:   

a)  dostćp dla samochodów do dróg klasy L 
ogranicza sić do istniejących zjazdów, a dla 
nowo wydzielanych działek budowlanych do 
jednego zjazdu, z uwzglćdnieniem lit. b,   

b)  w szczególnie uzasadnionych przypadkach, 
takich jak np. dla potrzeb osób niepełno-
sprawnych, dla każdej z działek budowlanych 
dopuszcza sić dostćp dla samochodów do 
dróg klasy L wićcej niż jednym zjazdem,   

c)  zakazuje sić dostćpu dla samochodów do te-
renu 25KD-Dxr;   

7)  nakaz zapewnienia w granicach działki bu-
dowlanej nie mniej niż:   

a)  2 stanowisk postojowych dla samochodów 
osobowych na każdy lokal mieszkalny,   

b)  2 dodatkowych stanowisk postojowych dla 
samochodów osobowych w przypadku lokali-
zacji na działce funkcji usługowej.   

 
§ 8. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej z usługami, okreċlonych w § 3 pkt 2, ustala 
sić:    

1)  lokalizacjć na działce budowlanej jednego 
budynku mieszkalnego jednorodzinnego albo 
mieszkalno-usługowego;   

2)  dopuszczenie lokalizacji na działce budowla-
nej jednego budynku usługowego albo go-
spodarczego albo garażu, jeżeli pozwolą na to 
warunki techniczne, wynikające z przepisów 
odrćbnych;   

3)  dopuszczenie lokalizacji w budynku miesz-
kalno-usługowym jednego lokalu mieszkal-
nego oraz pomieszczeĉ przeznaczonych na 
funkcje usługowe, o powierzchni nie wićkszej 
niż 50% powierzchni budynku;   

4)  dopuszczenie lokalizacji urządzeĉ budowla-
nych, dojċć, dojazdów, obiektów małej archi-
tektury oraz sieci infrastruktury technicznej;   

5)  w zakresie wymaganych parametrów 
i wskaźników kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu:   

a)  sytuowanie budynków, o których mowa 
w pkt 1, jako wolno stojących, z dopuszcze-
niem sytuowania budynków bezpoċrednio 
przy granicy z sąsiednią działką budowlaną na 
terenie 2MN/U, przy czym długoċć budynku 
lub zespołu budynków nie może przekraczać 
30 m,   

b)  powierzchnić zabudowy nie wićkszą niż 30% 
powierzchni działki budowlanej i nie wićkszą 
niż 300 m 2 ,   

c)  powierzchnić zabudowy pojedynczego bu-
dynku, o którym mowa w pkt 2, nie wićkszą 
niż 40 m 2 ,   

d)  powierzchnić biologicznie czynną 
w zagospodarowaniu działki budowlanej nie 
mniejszą niż 25%, przy czym co najmniej 15% 
powierzchni działki musi stanowić grunt ro-
dzimy, zagospodarowany drzewami, krzewa-
mi i zielenią niską,   

e)  wysokoċć budynków, o których mowa w pkt 
1, nie wićkszą niż 9,5 m w przypadku zasto-
sowania dachu stromego lub mansardowego 
i nie wićkszą niż 7,5 m w przypadku dachu 
płaskiego,   

f)  wysokoċć budynków, o których mowa w pkt 
2, nie wićkszą niż 4 m,   
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g)  przekrycie budynków, o których mowa w pkt 
1, zgodnie z nastćpującymi zasadami:   

  zastosowanie dachów stromych dwuspado-
wych, wielospadowych lub mansardowych,   

  dopuszczenie zastosowania dachów płaskich 
w przypadku rozbudowy istniejących budyn-
ków, przekrytych przed rozbudową dachem 
płaskim,   

h)  przekrycie budynków, o których mowa w pkt 
2, dachami o dowolnej geometrii,   

i)  dopuszczenie lokalizacji ogrodzeĉ do wyso-
koċci 1,5 m, przy czym od wysokoċci 0,5 m 
należy stosować wyłącznie ogrodzenie ażu-
rowe,   

j)  dopuszczenie podziału na nowe działki bu-
dowlane o powierzchni nie mniejszej niż 500 
m 2 i szerokoċci frontu działki nie mniejszej 
niż 18 m;   

6)  zgodny z przepisami odrćbnymi, dostćp do 
przyległych dróg publicznych, przy czym:   

a)  dostćp dla samochodów do dróg klasy L 
ogranicza sić do istniejących zjazdów, a dla 
nowo wydzielanych działek budowlanych – 
do nie wićcej niż jednego zjazdu na działkć, 
z zastrzeżeniem lit. b,   

b)  w szczególnie uzasadnionych przypadkach, 
takich jak np. dla potrzeb osób niepełno-
sprawnych, dla każdej z działek budowlanych 
dopuszcza sić dostćp do dróg klasy L wićcej 
niż jednym zjazdem;   

7)  w przypadku lokalizacji na działce budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego, nakaz za-
pewnienia w granicach działki budowlanej, 
nie mniej niż:   

a)  2 stanowisk postojowych dla samochodów 
osobowych na każdy lokal mieszkalny,   

b)  2 dodatkowych stanowisk postojowych dla 
samochodów osobowych, w przypadku loka-
lizacji w budynku funkcji usługowej;   

8)  w przypadku lokalizacji na działce budynku 
mieszkalno-usługowego lub usługowego, na-
kaz zapewnienia w granicach działki budow-
lanej, nie mniej niż:   

a)  2 stanowisk postojowych dla samochodów 
osobowych na każdy lokal mieszkalny,   

b)  na każde 100,0 m2 powierzchni użytkowej 
w obiektach handlowych: 2 stanowisk posto-
jowych dla rowerów oraz 5 stanowisk posto-
jowych dla samochodów osobowych, w tym 
1 dla samochodów osób niepełnosprawnych,   

c)  na każde 10 miejsc w obiektach gastrono-
micznych: 2 stanowisk postojowych dla rowe-
rów oraz 4 stanowisk postojowych dla samo-
chodów osobowych, w tym 1 dla samocho-
dów osób niepełnosprawnych,   

d)  w przypadku lokalizacji obiektów usługo-
wych, innych niż wymienione w lit. b-c, na 
każde 100,0 m2 powierzchni użytkowej tych 
obiektów 1 stanowiska postojowego dla ro-
werów i 3 stanowisk postojowych dla samo-
chodów osobowych, w tym 1 stanowiska po-
stojowego dla samochodów osób niepełno-
sprawnych;   

9)  w przypadku lokalizacji na działce budynku 
mieszkalno-usługowego lub usługowego, na-
kaz zapewnienia w granicach działki budow-
lanej stanowisk do przeładunku towarów, po-
za stanowiskami postojowymi wymienionymi 
w pkt 8.   

 
§ 9. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej wieloro-
dzinnej, okreċlonych w § 3 pkt 3, ustala sić:    

1)  lokalizacjć na działce budowlanej jednego 
budynku mieszkalnego wielorodzinnego;   

2)  zakaz lokalizacji w budynkach i na terenie 
działek budowlanych funkcji usługowych 
i produkcyjnych;   

3)  dopuszczenie lokalizacji urządzeĉ budowla-
nych, obiektów małej architektury, dojċć, do-
jazdów, stanowisk postojowych, garaży oraz 
sieci infrastruktury technicznej;   

4)  zagospodarowanie zielenią terenów nie za-
budowanych, lokalizacjć urządzeĉ rekreacyj-
nych dla mieszkaĉców i placów zabaw dla 
dzieci;   

5)  w zakresie wymaganych parametrów i 
wskaźników kształtowania zabudowy oraz za-
gospodarowania terenu:   

a)  sytuowanie budynków mieszkalnych jako 
wolno stojących, z dopuszczeniem usytuowa-
nia dwóch budynków przy wspólnej granicy 
działek budowlanych na terenie 2MW,   

b)  powierzchnić zabudowy nie wićkszą niż:   
  20% powierzchni działki budowlanej na tere-

nie 3MW,   
  30% powierzchni działki budowlanej, lecz nie 

wićkszą niż 300 m 2 , na terenie 1MW,   
  36% powierzchni terenu na terenie 2MW,   
c)  powierzchnić zabudowy garażu nie wićkszą 

niż 110 m 2 na terenie 2MW,   
d)  powierzchnić biologicznie czynną w zago-

spodarowaniu działki budowlanej nie mniej-
szą niż 40%, przy czym co najmniej 20% po-
wierzchni działki musi stanowić grunt rodzi-
my zagospodarowany drzewami, krzewami 
i zielenią niską,   

e)  wysokoċć budynków mieszkalnych nie wićk-
szą niż:   

  10 m w przypadku dachu stromego 
i mansardowego,   

  7,5 m w przypadku dachu płaskiego,   
f)  wysokoċć garażu nie wićkszą niż 4 m,   
g)  przekrycie budynków mieszkalnych dachami 

stromymi, mansardowymi lub płaskimi,   
h)  przekrycie garaży dachami o dowolnej geo-

metrii,   
i)  dopuszczenie lokalizacji ogrodzeĉ do wyso-

koċci 1,5 m, przy czym od wysokoċci 0,5 m 
należy stosować wyłącznie ogrodzenie ażu-
rowe,   

j)  dopuszczenie podziału na nowe działki bu-
dowlane o powierzchni nie mniejszej niż 600 
m 2 ;   

6)  zgodny z przepisami odrćbnymi dostćp do 
przyległych dróg publicznych;   
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7)  nakaz zapewnienia:   
a)  w granicach działek budowlanych na tere-

nach 1MW i 3MW – nie mniej niż 1,5 stanowi-
ska postojowego dla samochodów osobo-
wych na każde mieszkanie na działce i 1 sta-
nowiska postojowego dla samochodów osób 
niepełnosprawnych na każde 30 mieszkaĉ na 
działce,   

b)  w granicach terenu 2MW – nie mniej niż 1,5 
stanowiska postojowego dla samochodów 
osobowych na każde mieszkanie na terenie i 1 
stanowiska postojowego dla samochodów 
osób niepełnosprawnych na każde 30 miesz-
kaĉ na terenie.   

 
§ 10. Dla terenu zabudowy usługowej i zamieszkania 
zbiorowego, okreċlonego w § 3 pkt 4, ustala sić:    

1)  lokalizacjć budynków usługowych i budyn-
ków zamieszkania zbiorowego;   

2)  dopuszczenie lokalizacji na działce budowla-
nej jednego budynku gospodarczego albo ga-
rażu, jeżeli pozwolą na to warunki techniczne, 
wynikające z przepisów odrćbnych;   

3)  dopuszczenie lokalizacji urządzeĉ budowla-
nych, obiektów małej architektury, dojċć, do-
jazdów, stanowisk postojowych oraz sieci in-
frastruktury technicznej;   

4)  w zakresie wymaganych parametrów i 
wskaźników kształtowania zabudowy oraz za-
gospodarowania terenu:   

a)  sytuowanie budynków jako wolno stojących,   
b)  powierzchnić zabudowy nie wićkszą niż 50% 

powierzchni działki budowlanej,   
c)  powierzchnić zabudowy budynku gospo-

darczego lub garażu nie wićkszą niż 50 m 2 ,   
d)  powierzchnić biologicznie czynną w zago-

spodarowaniu działki budowlanej nie mniej-
szą niż 30%, przy czym nie mniej niż 15% po-
wierzchni działki musi stanowić grunt rodzi-
my zagospodarowany drzewami, krzewami 
i zielenią niską,   

e)  wysokoċć budynków usługowych i zamiesz-
kania zbiorowego nie wićkszą niż 9,5 m,   

f)  wysokoċć budynku gospodarczego i garażu 
nie wićkszą niż 4 m,   

g)  przekrycie budynków usługowych i zamiesz-
kania zbiorowego dachami stromymi dwu-
spadowymi, wielospadowymi lub mansar-
dowymi,   

h)  przekrycie budynków gospodarczych i garaży 
dachami o dowolnej geometrii,   

i)  dopuszczenie lokalizacji ogrodzeĉ do wyso-
koċci 1,5 m, przy czym od wysokoċci 0,5 m 
należy stosować wyłącznie ogrodzenie ażu-
rowe,   

j)  dopuszczenie podziału na nowe działki bu-
dowlane o powierzchni nie mniejszej niż 800 
m2 ;   

5)  zgodny z przepisami odrćbnymi dostćp do 
przyległych dróg publicznych;   

6)  nakaz zapewnienia w granicach terenu, nie 
mniej niż:   

a)  na każde 100,0 m 2 powierzchni użytkowej 
w obiektach handlowych: 2 stanowisk posto-
jowych dla rowerów oraz 5 stanowisk posto-
jowych dla samochodów osobowych, w tym 
1 dla samochodów osób niepełnosprawnych,   

b)  na każde 10 miejsc w obiektach gastrono-
micznych: 2 stanowisk postojowych dla rowe-
rów oraz 4 stanowisk postojowych dla samo-
chodów osobowych, w tym 1 dla samocho-
dów osób niepełnosprawnych,   

c)  na każde 100,0 m 2 powierzchni użytkowej 
obiektów oċwiatowych: 2 stanowisk postojo-
wych dla rowerów i 1 stanowiska postojowe-
go dla samochodów osobowych,   

d)  1 stanowiska dla samochodów osób niepeł-
nosprawnych przy obiektach oċwiatowych,   

e)  w przypadku lokalizacji obiektów usługo-
wych, innych niż wymienione w lit. a-c, na 
każde 100,0 m 2 powierzchni użytkowej tych 
obiektów 1 stanowiska postojowego dla ro-
werów i 3 stanowisk postojowych dla samo-
chodów osobowych, w tym 1 stanowiska po-
stojowego dla samochodów osób niepełno-
sprawnych;   

7)  w przypadku lokalizacji budynków usługo-
wych, nakaz zapewnienia w granicach działki 
budowlanej stanowisk do przeładunku towa-
rów, poza stanowiskami postojowymi wy-
mienionymi w pkt 6.   

 
§ 11. Dla terenów zabudowy usługowej     

1U,  2U   i 3U   ustala sić:    

1)  lokalizacjć budynków usługowych;   
2)  dopuszczenie lokalizacji:   
a)  urządzeĉ budowlanych, obiektów małej ar-

chitektury, dojċć, dojazdów, garaży, stano-
wisk postojowych,   

b)  sieci infrastruktury technicznej, w tym na te-
renach 1U i 2U stacji transformatorowych 
wbudowanych w budynki o innym przezna-
czeniu, zgodnie z przepisami odrćbnymi;   

3)  dopuszczenie lokalizacji jednego lokalu 
mieszkalnego na działce budowlanej, usytu-
owanego w budynku usługowym;   

4)  w przypadku lokalizacji usług handlu ograni-
czenie powierzchni sprzedaży wraz z po-
wierzchnią wystawienniczą do 300 m 2 na 
działce budowlanej;   

5)  w zakresie wymaganych parametrów 
i wskaźników kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu:   

a)  powierzchnić zabudowy nie wićkszą niż:   
  40% powierzchni działki budowlanej na tere-

nach 1U i 2U,   
  30% powierzchni działki budowlanej na tere-

nie 3U,   
b)  powierzchnić zabudowy garażu wolno stoją-

cego nie wićkszą niż 50 m 2 ,   
c)  powierzchnić lokalu mieszkalnego, o którym 

mowa w pkt 3 – nie wićkszą niż 20% po-
wierzchni użytkowej budynku, w którym lokal 
jest usytuowany, ale nie wićkszą niż 100 m 2 ,   
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d)  powierzchnić biologicznie czynną w zago-
spodarowaniu działki budowlanej nie mniej-
szą niż 25%, przy czym nie mniej niż 15% po-
wierzchni działki musi stanowić grunt rodzi-
my, zagospodarowany drzewami, krzewami 
i zielenią niską,   

e)  wysokoċć budynku usługowego nie wićkszą 
niż 9,5 m w przypadku zastosowania dachu 
stromego i 7,5 m w przypadku zastosowania 
dachu płaskiego,   

f)  wysokoċć garażu nie wićkszą niż 4 m,   
g)  przekrycie budynków usługowych dachami 

płaskimi, stromymi dwuspadowymi lub wie-
lospadowymi,   

h)  przekrycie garaży dachami o dowolnej geo-
metrii,   

i)  dopuszczenie lokalizacji ogrodzeĉ do wyso-
koċci 1,5 m, przy czym od wysokoċci 0,5 m 
należy stosować wyłącznie ogrodzenie ażu-
rowe,   

j)  na terenach 1U i 2U dopuszczenie umiesz-
czania reklam o łącznej powierzchni nie prze-
kraczającej 5 m 2 na jednej działce budowla-
nej, wyłącznie na budynkach, w miejscach do 
tego przystosowanych,   

k)  dopuszczenie podziału na nowe działki bu-
dowlane o powierzchni nie mniejszej niż 600 
m 2 i szerokoċci frontu działki nie mniejszej niż 
18 m;   

6)  zgodny z przepisami odrćbnymi dostćp do 
przyległych dróg publicznych;   

7)  nakaz zapewnienia, w granicach działki bu-
dowlanej, nie mniej niż:   

a)  2 stanowisk postojowych dla samochodów 
osobowych na każdy lokal mieszkalny,   

b)  na każde 100,0 m2 powierzchni użytkowej 
w obiektach handlowych: 2 stanowisk posto-
jowych dla rowerów oraz 5 stanowisk posto-
jowych dla samochodów osobowych, w tym 
1 dla samochodów osób niepełnosprawnych,   

c)  na każde 10 miejsc w obiektach gastrono-
micznych: 2 stanowisk postojowych dla rowe-
rów oraz 4 stanowisk postojowych dla samo-
chodów osobowych, w tym 1 dla samocho-
dów osób niepełnosprawnych,   

d)  na każde 100,0 m2 powierzchni użytkowej 
obiektów oċwiatowych: 2 stanowisk postojo-
wych dla rowerów i 1 stanowiska postojowe-
go dla samochodów osobowych,   

e)  1 stanowiska dla samochodów osób niepeł-
nosprawnych przy obiektach oċwiatowych,   

f)  w przypadku lokalizacji obiektów usługo-
wych, innych niż wymienione w lit. b-d, na 
każde 100,0 m2 powierzchni użytkowej tych 
obiektów 1 stanowiska postojowego dla ro-
werów i 3 stanowisk postojowych dla samo-
chodów osobowych, w tym 1 stanowiska po-
stojowego dla samochodów osób niepełno-
sprawnych;   

8)  nakaz zapewnienia w granicach działki bu-
dowlanej stanowisk do przeładunku towarów, 
poza stanowiskami postojowymi wymienio-
nymi w pkt 7.   

 
§ 12. Dla terenów zabudowy usługowej     

4U i 5U ustala sić:    

1)  lokalizacjć:   
a)  na terenie 4U – budynków usługowych 

o funkcji kulturalnej, oċwiatowej, rekreacyjnej 
oraz urządzeĉ służących rekreacji i placu za-
baw,   

b)  na terenie 5U – budynków i obiektów kultu 
religijnego, w tym koċcioła, oraz budynków 
z nimi związanych, mieszczących lokale 
mieszkalne, biurowe oraz garaże;   

2)  dopuszczenie lokalizacji urządzeĉ budowla-
nych, obiektów małej architektury, dojċć, do-
jazdów, stanowisk postojowych oraz garaży 
wbudowanych w budynki usługowe;   

3)  dopuszczenie lokalizacji sieci infrastruktury 
technicznej, w tym stacji transformatorowej 
wbudowanej w budynek o innym przeznacze-
niu;   

4)  w zakresie wymaganych parametrów i 
wskaźników kształtowania zabudowy oraz za-
gospodarowania terenu:   

a)  powierzchnić zabudowy nie wićkszą niż:   
  25% powierzchni działki budowlanej na tere-

nie 4U,   
  50% powierzchni działki budowlanej na tere-

nie 5U,   
b)  powierzchnić biologicznie czynną w zago-

spodarowaniu działki budowlanej nie mniej-
szą niż:   

  40% powierzchni działki na terenie 4U,   
  25% powierzchni działki na terenie 5U,   
  czym nie mniej niż 15% powierzchni działki 

musi stanowić grunt rodzimy zagospodaro-
wany drzewami, krzewami i zielenią niską,   

c)  wysokoċć budynków, z wyłączeniem budyn-
ku koċcioła, nie wićkszą niż 9,5 m 
w przypadku zastosowania dachu stromego 
i 7,5 m w przypadku zastosowania dachu pła-
skiego,   

d)  wysokoċć budynku koċcioła nie wićkszą niż 
10 m, z dopuszczeniem zastosowania domi-
nanty w formie wieży o powierzchni podsta-
wy nie wićkszej niż 40 m2 i wysokoċci nie 
wićkszej niż 20 m,   

e)  przekrycie budynków dachami stromymi lub 
płaskimi,   

f)  dopuszczenie lokalizacji ogrodzeĉ do wyso-
koċci 1,5 m, przy czym od wysokoċci 0,5 m 
należy stosować wyłącznie ogrodzenie ażu-
rowe,   

g)  powierzchnić działek budowlanych zgodną 
z powierzchnią terenu w obrćbie jego linii 
rozgraniczających;   

5)  zgodny z przepisami odrćbnymi dostćp do 
przyległych dróg publicznych;   

6)  nakaz zapewnienia, łącznie na terenach 4U 
i 5U, nie mniej niż:   

a)  2 stanowisk postojowych dla samochodów 
osobowych na każdy lokal mieszkalny,   
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b)  na każde 100 miejsc w miejscach zgroma-
dzeĉ: 5 stanowisk postojowych dla rowerów 
oraz 20 stanowisk postojowych dla samocho-
dów osobowych, w tym 4 dla samochodów 
osób niepełnosprawnych,   

c)  na każde 100,0 m2 powierzchni użytkowej 
w obiektach handlowych: 2 stanowisk posto-
jowych dla rowerów oraz 5 stanowisk posto-
jowych dla samochodów osobowych, w tym 
1 dla samochodów osób niepełnosprawnych,   

d)  na każde 10 miejsc w obiektach gastrono-
micznych: 2 stanowisk postojowych dla rowe-
rów oraz 4 stanowisk postojowych dla samo-
chodów osobowych, w tym 1 dla samocho-
dów osób niepełnosprawnych,   

e)  na każde 100,0 m 2 powierzchni użytkowej 
obiektów oċwiatowych: 2 stanowisk postojo-
wych dla rowerów i 1 stanowiska postojowe-
go dla samochodów osobowych,   

f)  1 stanowiska dla samochodów osób niepeł-
nosprawnych przy obiektach oċwiatowych,   

g)  w przypadku lokalizacji obiektów usługo-
wych, innych niż wymienione w lit. c-d, na 
każde 100,0 m2 powierzchni użytkowej tych 
obiektów 1 stanowiska postojowego dla ro-
werów i 3 stanowisk postojowych dla samo-
chodów osobowych, w tym 1 stanowiska po-
stojowego dla samochodów osób niepełno-
sprawnych.   

 
§ 13. Dla terenów komunikacji, okreċlonych w § 3 pkt 
6, ustala sić:    

1)  lokalizacjć skrzyżowaĉ lub ich fragmentów 
na styku terenów:   

a)  01KD-L i 03KD-D – odcinków ul. Szczawnic-
kiej oraz 02-KD-L – ul. Kosowskiej,   

b)  01KD-L – ul. Szczawnickiej i 07KD-D – ul. Mu-
szyĉskiej,   

c)  02KD-L – ul. Kosowskiej i pozostającej poza 
granicami planu ul. Zakopiaĉskiej,   

d)  02KD-L – ul. Kosowskiej i 05KD-D – ul. Wćgo-
rzewskiej,   

e)  02KD-L – ul. Kosowskiej i 06KD-D – ul. Żegie-
stowskiej,   

f)  04KD-D – ul. Morszyĉskiej i pozostającej poza 
granicami planu ul. Zakopiaĉskiej,   

g)  08KD-D – ul. Kartuskiej i 07KD-D – ul. Mu-
szyĉskiej,   

h)  08KD-D – ul. Kartuskiej i pozostającej poza 
granicami planu ul. Zakopiaĉskiej;   

2)  lokalizacjć powiązaĉ pieszo-jezdni 
z jezdniami lub pieszo-jezdniami na styku te-
renów:   

a)  02KD-L – ul. Kosowskiej, 09KD-Dxs – ul. Cie-
chociĉskiej i 10KD-Dxs – ul. Tylickiej,   

b)  02KD-L – ul. Kosowskiej i 15KD-Dxs – ul. 
Ċwieradowskiej,   

c)  03KD-D – ul. Szczawnickiej i 14KD-Dxs oraz 
04KD-D – odcinków ul. Morszyĉskiej,   

d)  03KD-D – ul. Szczawnickiej i 10KD-Dxs – ul. 
Tylickiej,   

e)  03KD-D – ul. Szczawnickiej i 11KD-Dxs – ul. 
Rewalskiej,   

f)  03KD-D – ul. Szczawnickiej i 12KD-Dxs – ul. 
Dusznickiej,   

g)  04KD-D – ul. Morszyĉskiej i 13KD-Dxs – ul. 
Kowarskiej,   

h)  05KD-D – ul. Wćgorzewskiej i 11KD-Dxs – ul. 
Rewalskiej,   

i)  06KD-D – ul. Żegiestowskiej i 11KD-Dxs – ul. 
Rewalskiej,   

j)  07KD-D i 22KD-Dxs – odcinków ul. Muszyĉ-
skiej,   

k)  08KD-D – ul. Kartuskiej i 09KD-Dxs oraz 
18KD-Dxs – odcinków ul. Ciechociĉskiej,   

l)  08KD-D – ul. Kartuskiej i 17KD-Dxs – ul. Biec-
kiej,   

m)  08KD-D – ul. Kartuskiej i 19KD-Dxs oraz 
20KD-Dxs – odcinków ul. Szaflarskiej,   

n)  09KD-Dxs i 16KD-Dxs – odcinków ul. Ciecho-
ciĉskiej,   

o)  11KD-Dxs – ul. Rewalskiej i pozostającej poza 
granicami planu ul. Zakopiaĉskiej,   

p)  12KD-Dxs – ul. Dusznickiej i pozostającej po-
za granicami planu ul. Zakopiaĉskiej,   

q)  12KD-Dxs i 23KD-Dxs – odcinków ul. Dusz-
nickiej,   

r)  18KD-Dxs – ul. Ciechociĉskiej i 19KD-Dxs – 
ul. Szaflarskiej,   

s)  18KD-Dxs – ul. Ciechociĉskiej i 21KD-Dxs – 
ul. Tyskiej,   

t)  18KD-Dxs – ul. Ciechociĉskiej i 24KD-Dxs – 
ul. Poroniĉskiej,   

u)  24KD-Dxs – ul. Poroniĉskiej i pozostającej 
poza granicami planu ul. Zakopiaĉskiej;   

3)  dla terenu 01KD-L – odcinka ulicy Szczawnic-
kiej, lokalizacjć drogi publicznej, zgodnie 
z przepisami odrćbnymi, dla której ustala sić:   

a)  lokalizacjć jezdni z dwoma pasami ruchu,   
b)  lokalizacjć chodnika po wschodniej stronie 

drogi,   
c)  lokalizacjć, po zachodniej stronie drogi, 

ċcieżki rowerowej odsunićtej od jezdni,   
d)  przystosowanie drogi, w tym elementów 

uspokojenia ruchu, do prowadzenia komuni-
kacji autobusowej,   

e)  stosowanie rozwiązaĉ zmierzających do 
ograniczenia lub wyeliminowania przejazdu 
samochodów cićżarowych o dopuszczalnej 
masie całkowitej przekraczającej 3,5 t,   

f)  dopuszczenie stosowania technicznych ele-
mentów uspokojenia ruchu,   

g)  zakaz lokalizacji miejsc postojowych dla sa-
mochodów, z wyjątkiem szczególnie uzasad-
nionych przypadków np. dla potrzeb osób 
niepełnosprawnych,   

h)  nakaz powiązania chodnikiem i zakaz powią-
zaĉ dla samochodów z terenem 20KD-Dxs – 
ul. Szaflarską,   

i)  dopuszczenie braku lokalizacji niektórych 
elementów pasa drogowego ulicy Szczawnic-
kiej i jej wyposażenia, w przypadku ich zloka-
lizowania na przyległych terenach kolejo-
wych;   

4)  dla terenu 02KD-L – ulicy Kosowskiej, lokali-
zacjć drogi publicznej, dla której ustala sić:   
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a)  lokalizacjć jezdni z dwoma pasami ruchu,   
b)  lokalizacjć chodników po obu stronach jezd-

ni,   
c)  przystosowanie drogi, w tym elementów 

uspokojenia ruchu, do prowadzenia komuni-
kacji autobusowej,   

d)  lokalizacjć przystanków autobusowych bez 
zatok, z uwzglćdnieniem lit. e,   

e)  w szczególnie uzasadnionych przypadkach 
dopuszczenie lokalizacji przystanków autobu-
sowych w zatokach,   

f)  stosowanie rozwiązaĉ zmierzających do 
ograniczenia lub wyeliminowania przejazdu 
samochodów cićżarowych o dopuszczalnej 
masie całkowitej przekraczającej 3,5 t,   

g)  dopuszczenie stosowania technicznych ele-
mentów uspokojenia ruchu, w szczególnoċci:   

  lokalizacji fragmentów mini ronda na skrzy-
żowaniu wymienionym w pkt 1 lit. c,   

  wyniesienia jezdni na poziom chodników 
w rejonie powiązania wymienionego w pkt 
2 lit. a;   

5)  dla terenu 03KD-D – odcinka ulicy Szczaw-
nickiej, lokalizacjć drogi publicznej, zgodnie 
z przepisami odrćbnymi, dla której ustala sić:   

a)  lokalizacjć jezdni z dwoma pasami ruchu,   
b)  lokalizacjć chodnika po wschodniej stronie 

drogi,   
c)  lokalizacjć, po zachodniej stronie drogi, 

ċcieżki rowerowej odsunićtej od jezdni,   
d)  lokalizacjć schodów i pochylni, stanowiących 

dojċcia i dojazdy rowerowe do planowanych 
bezkolizyjnych przejċć pieszych i przejazdów 
rowerowych przez przyległe do granicy planu 
tereny kolejowe do Strzeszyna, usytuowa-
nych w pobliżu:   

  skrzyżowania wymienionego w pkt 1 lit. a,   
  powiązania wymienionego w pkt 2 lit. c,   
e)  stosowanie rozwiązaĉ zmierzających do 

ograniczenia lub wyeliminowania przejazdu 
samochodów cićżarowych o dopuszczalnej 
masie całkowitej przekraczającej 3,5 t,   

f)  dopuszczenie stosowania technicznych ele-
mentów uspokojenia ruchu, w szczególnoċci:   

  wyniesienia jezdni na poziom chodników 
w rejonie powiązaĉ wymienionych w pkt 2 lit. 
e-f oraz na przejċciach przez jezdnić przy po-
chylniach, o których mowa w lit. d,   

  wygićcia torów jazdy samochodów,   
  nasadzeĉ zieleni wysokiej i niskiej,   
g)  dopuszczenie lokalizacji miejsc postojowych 

dla samochodów,   
h)  dopuszczenie braku lokalizacji niektórych 

elementów pasa drogowego ulicy Szczawnic-
kiej i jej wyposażenia, w przypadku ich zloka-
lizowania na przyległych terenach kolejo-
wych;   

6)  dla terenów 04KD-D – ulicy Morszyĉskiej, 
05KD-D – ulicy Wćgorzewskiej, 06KD-D – ulicy 
Żegiestowskiej, 07KD-D – ulicy Muszyĉskiej 
i 08KD-D – ulicy Kartuskiej, lokalizacjć dróg 
publicznych, dla których ustala sić:   

a)  lokalizacjć jezdni z dwoma pasami ruchu, 
z uwzglćdnieniem lit. g-h,   

b)  lokalizacjć obustronnych chodników, z 
uwzglćdnieniem lit. g-h,   

c)  stosowanie rozwiązaĉ zmierzających do 
ograniczenia lub wyeliminowania przejazdu 
samochodów cićżarowych o dopuszczalnej 
masie całkowitej przekraczającej 3,5 t,   

d)  uwzglćdnienie istniejących drzew zgodnie z § 
5 pkt 4,   

e)  dopuszczenie lokalizacji miejsc postojowych, 
w tym na jezdni,   

f)  dopuszczenie stosowania technicznych ele-
mentów uspokojenia ruchu, w szczególnoċci 
wyniesienia jezdni na poziom chodników na 
skrzyżowaniach i powiązaniach wymienio-
nych w pkt 1 lit. f, g, h, oraz w pkt 2 lit. c, k, 
a także stosowania wygićcia torów jazdy sa-
mochodów, lokalizacji miejsc postojowych, 
lokalnych zawćżeĉ nawierzchni utwardzonej 
oraz stosowania nasadzeĉ zieleni wysokiej 
i niskiej,   

g)  lokalizacjć jezdni z jednym pasem ruchu 
i jednostronnego chodnika na terenie 07KD-D 
– ulicy Muszyĉskiej,   

h)  dopuszczenie na wszystkich terenach lokali-
zacji pieszo-jezdni zamiast jezdni i chodników;   

7)  dla terenów 09KD-Dxs – odcinka ulicy Cie-
chociĉskiej, 10KD-Dxs – ulicy Tylickiej, 11KD-
Dxs – ulicy Rewalskiej, 12KD-Dxs – ulicy 
Dusznickiej, 13KD-Dxs – ulicy Kowarskiej, lo-
kalizacjć dróg publicznych, dla których ustala 
sić:   

a)  lokalizacjć pieszo-jezdni o szerokoċci nie 
mniejszej niż 3,5 m, z uwzglćdnieniem lit. e,   

b)  stosowanie rozwiązaĉ zmierzających do 
ograniczenia lub wyeliminowania przejazdu 
samochodów cićżarowych o dopuszczalnej 
masie całkowitej przekraczającej 3,5 t,   

c)  uwzglćdnienie istniejących drzew zgodnie z § 
5 pkt 4,   

d)  dopuszczenie stosowania wszelkich tech-
nicznych elementów uspokojenia ruchu, 
w tym wyniesienia na poziom chodników 
nawierzchni jezdni na powiązaniach wymie-
nionych w pkt 2 lit. a, e, f, k, o, p, oraz wygić-
cia torów jazdy samochodów, lokalizacji 
miejsc postojowych, lokalnych zawćżeĉ na-
wierzchni utwardzonej, a także stosowania 
nasadzeĉ zieleni wysokiej i niskiej,   

e)  dopuszczenie zamiany pieszo-jezdni na jezd-
nić, z co najmniej jednostronnym chodni-
kiem;   

8)  dla terenów 14KD-Dxs – bocznego odcinka 
ulicy Morszyĉskiej, 15KD-Dxs – ulicy Ċwiera-
dowskiej, 16KD-Dxs – odcinka ulicy Ciecho-
ciĉskiej, 17KD-Dxs – ulicy Bieckiej, lokalizacjć 
dróg publicznych, dla których ustala sić:   

a)  lokalizacjć pieszo-jezdni o szerokoċci nie 
mniejszej niż 3,5 m, z uwzglćdnieniem lit. e,   

b)  lokalizacjć placów do zawracania na nieprze-
lotowych odcinkach dróg,   
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c)  stosowanie rozwiązaĉ zmierzających do 
ograniczenia lub wyeliminowania przejazdu 
samochodów cićżarowych o dopuszczalnej 
masie całkowitej przekraczającej 3,5 t,   

d)  dopuszczenie stosowania wszelkich tech-
nicznych elementów uspokojenia ruchu, 
w tym wyniesienia na poziom chodników 
nawierzchni jezdni na powiązaniu wymienio-
nym w pkt 2 lit. c oraz wygićcia torów jazdy 
samochodów, lokalizacji miejsc postojowych, 
lokalnych zawćżeĉ nawierzchni utwardzonej, 
a także stosowania nasadzeĉ zieleni wysokiej 
i niskiej,   

e)  dopuszczenie zamiany pieszo-jezdni na jezd-
nić z co najmniej jednostronnym chodnikiem,   

f)  na terenie 14KD-Dxs dopuszczenie braku lo-
kalizacji niektórych elementów pasa drogo-
wego bocznego odcinka ulicy Morszyĉskiej 
i jej wyposażenia, w przypadku ich zlokalizo-
wania na przyległych terenach kolejowych, 
zgodnie z przepisami odrćbnymi;   

9)  dla terenu 18KD-Dxs – odcinka ulicy Ciecho-
ciĉskiej, lokalizacjć drogi publicznej, dla której 
ustala sić:   

a)  lokalizacjć pieszo-jezdni o szerokoċci nie 
mniejszej niż 4,5 m,   

b)  zakaz lokalizacji miejsc postojowych,   
c)  stosowanie rozwiązaĉ zmierzających do 

ograniczenia lub wyeliminowania przejazdu 
samochodów innych, niż należące do miesz-
kaĉców oraz pojazdów obsługi posesji zloka-
lizowanych przy ulicy Ciechociĉskiej,   

d)  dopuszczenie stosowania wyniesieĉ na-
wierzchni, zwłaszcza na powiązaniach wy-
mienionych w pkt 2 lit k, r, s,   

e)  uwzglćdnienie istniejących drzew zgodnie z § 
5 pkt 4;   

10)  dla terenów 19KD-Dxs i 20KD-Dxs – odcin-
ków ulicy Szaflarskiej, 21KD-Dxs – ulicy Ty-
skiej, 22KD-Dxs – bocznego odcinka ulicy Mu-
szyĉskiej, 23KD-Dxs – bocznego odcinka ulicy 
Dusznickiej, 24KD-Dxs – ulicy Poroniĉskiej, 
lokalizacjć dróg publicznych, dla których usta-
la sić:   

a)  lokalizacjć pieszo-jezdni o szerokoċci nie 
mniejszej niż 3,5 m,   

b)  dopuszczenie lokalizacji placów do zawraca-
nia na nieprzelotowych odcinkach dróg,   

c)  stosowanie rozwiązaĉ zmierzających do 
ograniczenia lub wyeliminowania przejazdu 
samochodów cićżarowych o dopuszczalnej 
masie całkowitej przekraczającej 3,5 t,   

d)  dopuszczenie stosowania technicznych ele-
mentów uspokojenia ruchu, w tym wyniesie-
nia na poziom chodników nawierzchni jezdni 
na powiązaniu wymienionym w pkt 2 lit. r 
oraz wygićcia torów jazdy samochodów, lo-
kalnych zawćżeĉ nawierzchni utwardzonej, 
a także stosowania nasadzeĉ zieleni wysokiej 
i niskiej;   

11)  dla terenu 25KD-Dxr lokalizacjć drogi pu-
blicznej, zgodnie z przepisami odrćbnymi, dla 
której ustala sić:   

a)  lokalizacjć ċcieżki rowerowej, 
z uwzglćdnieniem lit. d,   

b)  lokalizacjć chodnika, z uwzglćdnieniem lit. d,   
c)  zakaz lokalizacji jezdni, pieszo-jezdni i miejsc 

postojowych dla samochodów,   
d)  dopuszczenie zamiany ċcieżki rowerowej 

i chodnika na wspólny ciąg pieszo – rowero-
wy;   

12)  dopuszczenie na wszystkich terenach:   
a)  lokalizacji zjazdów na tereny przyległe, w tym 

położone poza granicami planu, z zastrzeże-
niem § 7 pkt 6, § 8 pkt 6 i § 14 pkt 4,   

b)  robót budowlanych w zakresie sieci infra-
struktury technicznej, zgodnie z § 16.   

 
§ 14. Dla terenów infrastruktury technicznej, okreċlo-
nych w § 3 pkt 7, ustala sić:    

1)  na terenach 1E, 2E:   
a)  lokalizacjć nowych stacji transformatoro-

wych jako wolno stojących, małogabaryto-
wych, o wysokoċci stacji nie wićkszej niż 2,5 
m ponad poziom terenu,   

b)  dopuszczenie lokalizacji stanowisk postojo-
wych, sieci infrastruktury technicznej, ogro-
dzeĉ;   

2)  na terenie G:   
a)  lokalizacjć stacji redukcyjnej gazu, 

o wysokoċci stacji nie wićkszej niż 2,5 m,   
b)  dopuszczenie lokalizacji stanowisk postojo-

wych, sieci infrastruktury technicznej, ogro-
dzeĉ;   

3)  dopuszczenie zagospodarowania zielenią 
wszystkich wolnych powierzchni, z zachowa-
niem warunków okreċlonych w przepisach 
odrćbnych;   

4)  zgodny z przepisami odrćbnymi dostćp do 
przyległych dróg publicznych, ograniczony 
dla samochodów do jednego zjazdu na każdy 
z terenów.   

 
§ 15. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy 
i budowy systemów komunikacji ustala sić:    

1)  zachowanie ciągłoċci powiązaĉ i parametrów 
elementów pasa drogowego, w szczególnoċci 
jezdni, pieszo-jezdni, ċcieżek rowerowych, 
przejazdów rowerowych, przejċć pieszych 
i chodników w granicach obszaru objćtego 
planem oraz z zewnćtrznym układem komu-
nikacyjnym, w tym z pozostającymi poza gra-
nicami planu: ulicą Zakopiaĉską, odcinkami 
ulic Szczawnickiej i Ciechociĉskiej, planowa-
nymi przejċciami pod terenami kolejowymi 
w kierunku Strzeszyna oraz ciągiem pieszo – 
rowerowym w rejonie przystanku kolejowego 
Poznaĉ-Strzeszyn;   

2)  zachowanie istniejącej infrastruktury trans-
portowej z dopuszczeniem jej przebudowy 
zgodnie z ustaleniami planu;   

3)  dopuszczenie lokalizacji na terenach komuni-
kacji dodatkowych, innych niż ustalonych 
planem, elementów układu komunikacyjnego, 
zgodnie z przepisami odrćbnymi;   
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4)  parametry układu drogowego, zgodnie 
z przepisami odrćbnymi, w zakresie niedefi-
niowanym ustaleniami planu;   

5)  szerokoċć dróg publicznych, zgodnie 
z rysunkiem;   

6)  klasyfikacjć dróg publicznych:   
a)  klasa lokalna dla dróg na terenach oznaczo-

nych na rysunku symbolami 01KD-L i 02KD-L,   
b)  klasa dojazdowa dla dróg na terenach ozna-

czonych na rysunku symbolami: 03KD-D, 
04KD-D, 05KD-D, 06KD-D, 07KD-D, 08KD-D, 
09KD-Dxs, 10KD-Dxs, 11KD-Dxs, 12KD-Dxs, 
13KD-Dxs, 14KD-Dxs, 15KD-Dxs, 16KD-Dxs, 
17KD-Dxs, 18KD-Dxs, 19KD-Dxs, 20KD-Dxs, 
21KD-Dxs, 22KD-Dxs, 23KD-Dxs, 24KD-Dxs, 
25KD-Dxr, przy czym jako podstawową formć 
zagospodarowania ustala sić:   

  dla drogi o symbolu 03KD-D – jezdnić 
z chodnikami i ċcieżką rowerową,   

  dla dróg o symbolach 04KD-D, 05KD-D, 
06KD-D, 07KD-D, 08KD-D – jezdnić 
z chodnikami, z uwzglćdnieniem § 13 pkt 6 lit. 
h,   

  dla dróg o symbolach 09KD-Dxs, 10KD-Dxs, 
11KD-Dxs, 12KD-Dxs, 13KD-Dxs, 14KD-Dxs, 
15KD-Dxs, 16KD-Dxs, 17KD-Dxs – pieszo-
jezdnić, z uwzglćdnieniem § 13 pkt 7 lit. e i pkt 
8 lit. e,   

  dla dróg o symbolach 18KD-Dxs, 19KD-Dxs, 
20KD-Dxs, 21KD-Dxs, 22KD-Dxs, 23KD-Dxs, 
24KD-Dxs – wyłącznie pieszo-jezdnić,   

  dla drogi o symbolu 25KD-Dxr – wydzielone: 
chodnik i ċcieżkć rowerową, 
z uwzglćdnieniem § 13 pkt 11 lit. d.   

 
§ 16. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy 
i budowy systemów infrastruktury technicznej ustala 
sić:    

1)  nakaz zaopatrzenia w wodć pitną z sieci wo-
dociągowej;   

2)  dopuszczenie robót budowlanych w zakresie 
sieci:   

a)  infrastruktury technicznej, w tym w szczegól-
noċci sieci: wodociągowej, kanalizacyjnej, 
elektroenergetycznej, gazowej i telekomuni-
kacyjnej,   

b)  teletransmisyjnej systemu monitoringu wi-
zyjnego oraz systemu służb ratowniczych 
i bezpieczeĉstwa publicznego;   

3)  powiązanie sieci z układem zewnćtrznym 
oraz zapewnienie dostćpu do sieci, zgodnie 
z przepisami odrćbnymi;   

4)  lokalizacjć nowych sieci na terenach dróg, 
z uwzglćdnieniem pkt 5;   

5)  w przypadku braku technicznej możliwoċci 
realizacji sieci na terenach dróg, dopuszczenie 
lokalizacji tej sieci poza pasami drogowymi, 
na terenach przyległych;   

6)  zachowanie istniejących kolektorów wraz 
z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi, 
z dopuszczeniem ich przebudowy.   

 
§ 17. Nie ustala sić innych niż dotychczasowe sposo-
bów tymczasowego zagospodarowania, urządzania 
i użytkowania terenów, do czasu ich zagospodaro-
wania zgodnie z uchwałą, z uwzglćdnieniem § 5 pkt 
13 lit. c.    
 
§ 18. Ustala sić 30% stawkć służącą naliczeniu opłaty 
z tytułu wzrostu wartoċci nieruchomoċci, o której 
mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.    
 
§ 19. Wykonanie uchwały powierza sić Prezydentowi 
Miasta Poznania.    
 
§ 20. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od 
daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Woje-
wództwa Wielkopolskiego.    

 
 Przewodniczący Rady 

Miasta Poznania  
(-) Grzegorz Ganowicz 
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Załącznik nr 1 
do uchwały nr XVII/191/VI/2011 

Rady Miasta Poznania 
z dnia 30 sierpnia 2011 r. 
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Załącznik nr 2 
do uchwały nr XVII/191/VI/2011 

Rady Miasta Poznania 
z dnia 30 sierpnia 2011 r. 

 
ROZSTRZYGNIĆCIE RADY MIASTA POZNANIA O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU MIEJ-

SCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO PODOLANY ZACHÓD C W POZNANIU 
 
 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (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, z 2010 r. Nr 24, poz. 
124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 
804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996 i Nr 155, 
poz. 1043 oraz z 2011 r. Nr 32, poz. 159 i Nr 153, 
poz. 901) rozstrzyga sić, co nastćpuje: 
 
§ 1. Uwagi wniesione przez osoby fizyczne 
1) Treċć uwagi: Wniosek o zmianć statusu ulicy 
Szczawnickiej oraz ulicy Kosowskiej z drogi typu 
lokalnego na drogć typu dojazdowego.  
Rozstrzygnićcie: uwaga nieuwzglćdniona.  
Uzasadnienie: Nie uwzglćdniono obniżenia klasy 
ul. Szczawnickiej i Kosowskiej do drogi dojazdowej 
(D), ze wzglćdu na:  
- wynikającą z polityki transportowej miasta prefe-
rencjć dla transportu publicznego - klasa L (lokal-
na) umożliwia wyznaczenie w ul. Szczawnickiej i 
Kosowskiej trasy autobusowej, zapewniającej 
dojazd do planowanego przystanku kolejowego,  
- hierarchizacjć sieci drogowej - budowa jezdni na 
ul. Szczawnickiej umożliwia dostćp do ww. przy-
stanku kolejowego bez koniecznoċci wykorzysty-
wania ulic osiedla Podolany, na których przewidu-
je sić maksymalne uspokojenie ruchu, w tym 
przede wszystkim Kartuskiej, Krynickiej i Ciecho-
ciĉskiej. Tć ostatnią na odcinku oznaczonym sym-
bolem 18 KD-Dxs (oraz na dalszym odcinku poza 
planem) przewiduje sić przebudować na ciąg spa-
cerowy,  
- kontynuacjć ustaleĉ z obowiązującego planu 
Podolany Zachód D.  
Ponadto, zapisy planu zmierzają do ograniczenia 
ruchu samochodów cićżarowych i zawierają sze-
reg ustaleĉ dopuszczających stosowanie technicz-
nych elementów uspokojenia ruchu oraz stosowa-
nie przeciwhałasowych rozwiązaĉ technicznych w 
jezdni. Jednoczeċnie program ochrony przed hała-
sem kolejowym przewiduje budowć ekranu prze-
ciwhałasowego wzdłuż torów kolejowych – poza 
obszarem planu. 
2) Treċć uwagi: Wniosek o zmianć projektu planu 
w zakresie w jakim projekt ten dopuszcza lokaliza-
cjć stacji bazowej telefonii komórkowej wewnątrz 
dominanty wieży koċcielnej.  
Rozstrzygnićcie: uwaga nieuwzglćdniona.  

Uzasadnienie: Uwaga nieuwzglćdniona ze wzglć-
du na wymóg zgodnoċci projektu planu z ustawą o 
wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyj-
nych z dnia 7 maja 2010 r. (Dz. U. nr 106, poz. 675). 
W projekcie planu zrezygnowano z ustaleĉ zakazu-
jących lokalizacji stacji bazowych telefonii komór-
kowej oraz z dopuszczenia kwestionowanej lokali-
zacji stacji wewnątrz dominanty wieży koċcielnej. 
Niezależnie od powyższego, przed uzyskaniem 
decyzji pozwolenia na budowć stacji bazowych 
telefonii komórkowych inwestor zobowiązany jest 
do spełnienia szeregu wymogów okreċlonych 
ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 
ċrodowiska (tekst jednolity z dn. 23 stycznia 2008 
r., Dz.U. Nr 25, poz.150). 
 
§ 2. Uwaga wniesiona przez osobć fizyczną 
1) Treċć uwagi: wniosek o zmianć statusu ulicy 
Szczawnickiej oraz ulicy Kosowskiej z drogi typu 
lokalnego na drogć typu dojazdowego.  
Rozstrzygnićcie: uwaga nieuwzglćdniona.  
Uzasadnienie: Nie uwzglćdniono obniżenia klasy 
ul. Szczawnickiej i Kosowskiej do drogi dojazdowej 
(D), ze wzglćdu na:  
- wynikającą z polityki transportowej miasta prefe-
rencjć dla transportu publicznego - klasa L (lokal-
na) umożliwia wyznaczenie w ul. Szczawnickiej i 
Kosowskiej trasy autobusowej, zapewniającej 
dojazd do planowanego przystanku kolejowego,  
- hierarchizacjć sieci drogowej - budowa jezdni na 
ul. Szczawnickiej umożliwia dostćp do ww. przy-
stanku kolejowego bez koniecznoċci wykorzysty-
wania ulic osiedla Podolany, na których przewidu-
je sić maksymalne uspokojenie ruchu, w tym 
przede wszystkim Kartuskiej, Krynickiej i Ciecho-
ciĉskiej. Tć ostatnią na odcinku oznaczonym sym-
bolem 18 KD-Dxs (oraz na dalszym odcinku poza 
planem) przewiduje sić przebudować na ciąg spa-
cerowy,  
- kontynuacjć ustaleĉ z obowiązującego planu 
Podolany Zachód D.  
Ponadto, zapisy planu zmierzają do ograniczenia 
ruchu samochodów cićżarowych i zawierają sze-
reg ustaleĉ dopuszczających stosowanie technicz-
nych elementów uspokojenia ruchu oraz stosowa-
nie przeciwhałasowych rozwiązaĉ technicznych w 
jezdni. Jednoczeċnie program ochrony przed hała-
sem kolejowym przewiduje budowć ekranu prze-
ciwhałasowego wzdłuż torów kolejowych – poza 
obszarem planu. 
2) Treċć uwagi: nie należy wprowadzać ruchu 
autobusowego i tranzytowego na ulicy Kosow-
skiej, ze wzglćdu na spodziewane uciążliwoċci.  
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Rozstrzygnićcie: uwaga nieuwzglćdniona.  
Uzasadnienie: Uwaga nieuwzglćdniona ze wzglć-
du na politykć transportową miasta - koniecznoċć 
zapewnienia dostćpu do planowanego poza ob-
szarem planu przystanku kolejowego, w tym także 
komunikacją autobusową. Mając na uwadze za-
chowanie willowego charakteru osiedla, w projek-
cie planu zawarto szereg ustaleĉ dopuszczających 
stosowanie technicznych elementów uspokojenia 
ruchu oraz stosowanie przeciwhałasowych rozwią-
zaĉ technicznych w jezdni. Ponadto, zapisy planu 
zmierzają do ograniczenia ruchu samochodów 
cićżarowych, w tym m.in. poprzez ustalenie: „sto-
sowanie rozwiązaĉ zmierzających do ograniczenia 
lub wyeliminowania przejazdu samochodów cićża-
rowych o dopuszczalnej masie całkowitej przekra-
czającej 3,5 t”. 
3) Treċć uwagi: sprzeciw wobec planowanego 
przekształcenia działki na rogu ulicy Szczawnickiej 
i Kosowskiej, na działkć o charakterze mieszkalno-
usługowym.  
Rozstrzygnićcie: uwaga nieuwzglćdniona.  
Uzasadnienie: Dopuszczenie w planie wprowadze-
nia obok funkcji mieszkalnej także funkcji usługo-
wych na terenie 1MN/U ustalono ze wzglćdu na 
istniejące w sąsiedztwie zagospodarowanie – w 
obrćbie kwartału ulic Szczawnickiej, Tylickiej i 
Kosowskiej, na terenie zabudowy usługowej ozna-
czonym w planie symbolem 2U, prowadzona jest 
obecnie działalnoċć gospodarcza. Jednoczeċnie, w 
ze wzglćdu na potrzebć zachowania ładu prze-
strzennego, a także w celu uniknićcia ewentual-
nych uciążliwoċci dla mieszkaĉców domów jedno-
rodzinnych na sąsiednich kwartałach, gabaryty 
budynków na terenie MN/U przyjćto podobne do 
gabarytów budynków na terenach zabudowy jed-
norodzinnej oraz zastosowano ograniczenie do-
puszczonej powierzchni funkcji usługowej w bu-
dynku. Ponadto, ustalono zakaz lokalizacji przed-
sićwzićć mogących zawsze lub potencjalnie zna-
cząco oddziaływać na ċrodowisko w rozumieniu 
przepisów odrćbnych, oraz zastosowano zapisy 
mające na celu ograniczenie lub wyeliminowanie 
przejazdu samochodów cićżarowych przez obszar 
objćty planem. 
4) Treċć uwagi: Wniosek o zmianć projektu planu 
w zakresie w jakim projekt ten dopuszcza lokaliza-
cjć stacji bazowej telefonii komórkowej wewnątrz 
dominanty wieży koċcielnej.  
Rozstrzygnićcie: uwaga nieuwzglćdniona.  
Uzasadnienie: Uwaga nieuwzglćdniona ze wzglć-
du na wymóg zgodnoċci projektu planu z ustawą o 
wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyj-
nych z dnia 7 maja 2010 r. (Dz. U. Nr 106, poz. 
675). W projekcie planu zrezygnowano z ustaleĉ 
zakazujących lokalizacji stacji bazowych telefonii 
komórkowej oraz z dopuszczenia kwestionowanej 
lokalizacji stacji wewnątrz dominanty wieży ko-
ċcielnej. Niezależnie od powyższego, przed uzy-
skaniem decyzji pozwolenia na budowć stacji 
bazowych telefonii komórkowych inwestor zobo-
wiązany jest do spełnienia szeregu wymogów 
okreċlonych ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. 

Prawo ochrony ċrodowiska (tekst jednolity z dn. 23 
stycznia 2008 r., Dz. U. Nr 25, poz.150). 
 
§ 3. Uwaga wniesiona przez osobć fizyczną 
1) Treċć uwagi: Sprzeciw w sprawie planowania 
drogi publicznej, pieszo-jezdni, a nastćpnie ciągu 
pieszo-rowerowego na odcinku od ul Morszyĉskiej 
do terenów stacji kolejowej. Rozstrzygnićcie: uwa-
ga nieuwzglćdniona.  
Uzasadnienie: Zaplanowanie drogi jako publicznej 
ma na celu udostćpnienie jej dla ruchu pieszego i 
rowerowego, w tym skrócenie dostćpu do przy-
stanków PKP, oraz jako ċcieżki o charakterze tury-
stycznym. Planowana pieszo-jezdnia nie jest drogą 
przelotową dla samochodów, bćdzie stanowiła 
dojazd wyłącznie do przyległych działek budowla-
nych. 
2) Treċć uwagi: Wniosek dotyczący wykonania 
placu zabaw dla dzieci na terenach pomićdzy ul. 
Kowarską a torami kolejowymi. Rozstrzygnićcie: 
uwaga nieuwzglćdniona.  
Uzasadnienie: Uwaga nieuwzglćdniona ze wzglć-
du na położenie w bezpoċrednim sąsiedztwie te-
renów kolejowych i związane z tym wzglćdy bez-
pieczeĉstwa, w przypadku np. przebywania na 
placu zabaw dzieci bez opieki dorosłych. Ponadto, 
bezpoċrednie sąsiedztwo placu zabaw z działkami 
przeznaczonymi pod zabudowć jednorodzinną jest 
zazwyczaj oceniane bardzo negatywnie przez 
mieszkaĉców przyległych działek. W tym przypad-
ku dodatkowo nieduże parametry proponowanej 
działki nie pozwolą na taką lokalizacjć miejsc do 
zabawy oraz boisk, by minimalizować liczne uciąż-
liwoċci, a szczególnie hałas, związane z zabawą i 
przebywaniem dzieci i młodzieży na tym terenie. 
3) Treċć uwagi: wniosek dotyczący wykonania 
drogi rowerowej wzdłuż ulicy Kosowskiej, która w 
połączeniu z drogą rowerową w ulicy Strzeszyĉ-
skiej pozwoli w przyszłoċci bezpiecznie przedostać 
sić na tereny Strzeszyna.  
Rozstrzygnićcie: uwaga nieuwzglćdniona.  
Uzasadnienie: Na ulicach, na których przyjćto 
zasadć uspokojenia ruchu, w tym dla ulicy Kosow-
skiej, zasadniczo nie projektuje sić ċcieżek rowe-
rowych, a rowerzyċci korzystają z jezdni, natomiast 
wyodrćbnione ċcieżki rowerowe planuje sić, jeċli 
mają one charakter strukturalny (np. w ulicy 
Szczawnickiej). 
 
§ 4. Uwaga wniesiona przez osobć fizyczną 
1) Treċć uwagi: Wniosek o zwićkszenie dopusz-
czonej powierzchni zabudowy działek przeznaczo-
nych pod zabudowć bliźniaczą na terenie 1MN z 
25% do 30%.  
Rozstrzygnićcie: uwaga nieuwzglćdniona.  
Uzasadnienie: Proponowane zwićkszenie dopusz-
czonej powierzchni zabudowy skutkowałoby 
zwićkszeniem intensywnoċci zabudowy na znacz-
nej powierzchni kwartału 1MN. Byłoby to niezgod-
ne z licznymi wnioskami mieszkaĉców składanymi 
do planu, które dotyczyły zmniejszenia intensyw-
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noċci zabudowy na obszarze Podolan, oraz celem 
sporządzania planu. 
2) Treċć uwagi: Wniosek o wprowadzenia zapisu 
pozwalającego na lokalizacjć dróg wewnćtrznych 
na terenie 1MN. 
Rozstrzygnićcie: uwaga nieuwzglćdniona.  
Uzasadnienie: Na terenie 1MN wszystkie działki 
budowlane mają obsługć komunikacyjną z przyle-
głych ulic, tj. Zakopiaĉskiej, Kowarskiej i Morszyĉ-
skiej. Przyjćte wskaźniki zabudowy i zagospoda-
rowania dla terenów zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej umożliwiają wydzielenie jeszcze 
kilku nowych działek budowlanych, z wjazdami z 
istniejących dróg publicznych. Nie znajduje sić 
wićc uzasadnienia dla wprowadzenia zapisu po-
zwalającego na lokalizacjć dróg wewnćtrznych na 
tym terenie. Co wićcej, uwzglćdnienie uwagi skut-
kowałoby wyznaczeniem dodatkowych linii dla 
zabudowy i lokalizacją budynków w głćbi terenu, a 
wićc w sposób odmienny od linii ukształtowanych 
w najbliższym sąsiedztwie. Rozwiązanie takie skut-
kowałoby zwićkszeniem intensywnoċci zabudowy 
na znacznej powierzchni kwartału 1MN. Byłoby to 
niezgodne z licznymi wnioskami mieszkaĉców, 
dotyczącymi zmniejszenia intensywnoċci zabudo-
wy na obszarze Podolan, oraz celem sporządzania 
planu. 
 
§ 5. Uwaga wniesiona przez osobć fizyczną 
1) Treċć uwagi: Wniosek o zmianć statusu ulicy 
Szczawnickiej oraz ulicy Kosowskiej z drogi typu 
lokalnego na drogć typu dojazdowego.  
Rozstrzygnićcie: uwaga nieuwzglćdniona.  
Uzasadnienie: Nie uwzglćdniono obniżenia klasy 
ul. Szczawnickiej i Kosowskiej do drogi dojazdowej 
(D), ze wzglćdu na:  
- wynikającą z polityki transportowej miasta prefe-
rencjć dla transportu publicznego - klasa L (lokal-
na) umożliwia wyznaczenie w ul. Szczawnickiej i 
Kosowskiej trasy autobusowej, zapewniającej 
dojazd do planowanego przystanku kolejowego,  
- hierarchizacjć sieci drogowej - budowa jezdni na 
ul. Szczawnickiej umożliwia dostćp do ww. przy-
stanku kolejowego bez koniecznoċci wykorzysty-
wania ulic osiedla Podolany, na których przewidu-
je sić maksymalne uspokojenie ruchu, w tym 
przede wszystkim Kartuskiej, Krynickiej i Ciecho-
ciĉskiej. Tć ostatnią na odcinku oznaczonym sym-
bolem 18 KD-Dxs (oraz na dalszym odcinku poza 
planem) przewiduje sić przebudować na ciąg spa-
cerowy,  
- kontynuacjć ustaleĉ z obowiązującego planu 
Podolany Zachód D. 
2) Treċć uwagi: Brak zapisów dotyczących kanali-
zacji deszczowej od ul. Zakopiaĉskiej w stronć 
torów Strzeszyna Greckiego; nadmiar wody desz-
czowej może sprawić, że budowa przejċcia pod-
ziemnego pod torami bćdzie nierealna.  
Rozstrzygnićcie: uwaga nieuwzglćdniona.  
Uzasadnienie: Uwaga odnoċnie braku ustaleĉ 
dotyczących kanalizacji deszczowej jest bezzasad-
na – projekt planu zawiera odpowiednie zapisy w 

§5 pkt 10 i 11, które dopuszczają różne rozwiąza-
nia. Ustala sić dopuszczenie zagospodarowania 
wód opadowych i roztopowych na terenach, 
zgodnie z przepisami odrćbnymi, natomiast nakaz 
odprowadzenia wód opadowych i roztopowych do 
sieci kanalizacji deszczowej dotyczy wyłącznie 
terenu 01KD-L – odcinka ulicy Szczawnickiej. Ko-
lejne zapisy dotyczące zasad modernizacji, rozbu-
dowy i budowy systemów infrastruktury technicz-
nej zawarte są w §16 projektu uchwały. Kwestia 
odwodnienia przejċcia podziemnego zostanie 
rozwiązana na etapie wykonania projektu budow-
lanego. Ulica Zakopiaĉska znajduje sić poza ob-
szarem planu. 
3) Treċć uwagi: sprzeciw wobec wprowadzania 
komunikacji autobusowej przez ulice osiedlowe, 
zagćszczenia ruchu tranzytowego, komunikacji 
kolejowo – tramwajowej – podmiejskiej, zakazu 
postoju samochodów oraz braku możliwoċci wy-
konania zatok autobusowych.  
Rozstrzygnićcie: uwaga nieuwzglćdniona.  
Uzasadnienie: Uwaga nieuwzglćdniona ze wzglć-
du na wynikającą z polityki transportowej miasta 
preferencjć dla transportu publicznego, co stwarza 
m.in. koniecznoċć zapewnienia dostćpu do znajdu-
jącego sić, poza obszarem planu, przystanku kole-
jowego, w tym także komunikacją autobusową. 
Przyjćte rozwiązanie stwarza możliwoċć dostćpu 
do ww. przystanku kolejowego, bez koniecznoċci 
wykorzystywania ulic osiedla Podolany, na których 
przewiduje sić maksymalne uspokojenie ruchu, w 
tym przede wszystkim Kartuskiej, Krynickiej i Cie-
chociĉskiej. Tć ostatnią na odcinku oznaczonym 
symbolem 18 KD-Dxs (oraz na dalszym odcinku 
poza planem) przewiduje sić przebudować na ciąg 
spacerowy.  
Przystosowanie ul. Kosowskiej i czćċci ul. Szczaw-
nickiej do prowadzenia komunikacji autobusowej 
pozwoli na elastyczne kształtowanie układu i czć-
stotliwoċci linii autobusowych na Podolanach, np. 
kursy skoordynowane z koleją aglomeracyjną – 
przez ul. Szczawnicką, pozostałe przez ul. Zako-
piaĉską lub Strzeszyĉską. Możliwe bćdzie też 
wdrożenie stosowanego w paĉstwach rozwinić-
tych na terenach osiedli jednorodzinnych systemu 
„autobus na żądanie”, tzn. zmienne trasy, w zależ-
noċci od zgłoszeĉ pasażerów – w autobusie, drogą 
elektroniczną (np. sms), poprzez przyciski na przy-
stankach itp.  
Ponadto, zapisy planu zmierzają do ograniczenia 
ruchu samochodów cićżarowych i zawierają sze-
reg ustaleĉ dopuszczających stosowanie technicz-
nych elementów uspokojenia ruchu oraz stosowa-
nie przeciwhałasowych rozwiązaĉ technicznych w 
jezdni. Jednoczeċnie program ochrony przed hała-
sem kolejowym przewiduje budowć ekranu prze-
ciwhałasowego wzdłuż torów kolejowych – poza 
obszarem planu.  
Ustalenie dotyczące braku zatok na drogach zasto-
sowano z uwagi na klasć ulicy (lokalna) oraz jej 
szerokoċć w liniach rozgraniczających, wykluczają-
cą budowć zatok i odpowiednio szerokiego chod-
nika dla oczekujących na przystanku.  
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Uwaga w czćċci dotyczącej rezygnacji z zakazu 
lokalizacji miejsc postojowych w pasie drogowym 
ulicy Kosowskiej została uwzglćdniona w ustale-
niach planu, po jego ponownym wyłożeniu do 
publicznego wglądu i wniesieniu uwag złożonych 
w tej sprawie również przez innych mieszkaĉców. 
Miejsca postojowe dopuszczone są także na dro-
gach klasy dojazdowej, w tym jako element uspo-
kojenia ruchu (np. na terenie 06KD-D ul. Żegie-
stowskiej). Zarówno obowiązujący, jak i sporzą-
dzany plan ustala obowiązek zapewnienia miejsc 
postojowych na własnej działce. 
 
§ 6. Uwagi wniesione przez osoby fizyczne 
1) Treċć uwagi: Wniosek o uwzglćdnienie ulicy 
Kosowskiej jako ulicy dojazdowej oraz uwzglćd-
nienie lokalizacji miejsc parkingowych w pasie 
drogowym w ulicy Kosowskiej i Żegiestowskiej.  
Rozstrzygnićcie: uwaga nieuwzglćdniona.  
Uzasadnienie: Nie uwzglćdniono obniżenia klasy 
ul. Kosowskiej do klasy drogi dojazdowej (D), ze 
wzglćdu na:  
- wynikającą z polityki transportowej miasta prefe-
rencjć dla transportu publicznego - klasa L (lokal-
na) umożliwia wyznaczenie w ul. Kosowskiej, a 
nastćpnie w ul. Szczawnickiej, trasy autobusowej, 
zapewniającej dojazd do planowanego przystanku 
kolejowego,  
- hierarchizacjć sieci drogowej – rozwiązanie takie 
umożliwia dostćp do ww. przystanku kolejowego 
bez koniecznoċci wykorzystywania ulic osiedla 
Podolany, na których przewiduje sić maksymalne 
uspokojenie ruchu, w tym przede wszystkim Kar-
tuskiej, Krynickiej i Ciechociĉskiej. Tć ostatnią na 
odcinku oznaczonym symbolem 18 KD-Dxs (oraz 
na dalszym odcinku poza planem) przewiduje sić 
przebudować na ciąg spacerowy,  
- kontynuacjć ustaleĉ z obowiązującego planu 
Podolany Zachód D.  
Uwaga w czćċci dotyczącej pozostawienia możli-
woċci lokalizacji miejsc postojowych w pasie dro-
gowym ulicy Kosowskiej została uwzglćdniona w 
ustaleniach planu, po jego ponownym wyłożeniu 
do publicznego wglądu. Po wniesieniu uwag zło-
żonych w tej sprawie również przez innych miesz-
kaĉców, zrezygnowano z ustalenia zakazującego 
lokalizacji miejsc postojowych w tej ulicy. Miejsca 
postojowe dopuszczone są także na drogach klasy 
dojazdowej, w tym jako element uspokojenia ru-
chu (np. na terenie 06KD-D ul. Żegiestowskiej). 
Zarówno obowiązujący, jak i sporządzany plan 
ustala obowiązek zapewnienia miejsc postojowych 
na własnej działce. 
2) Treċć uwagi: Przedstawione w projekcie nowe-
go planu zmiany, w tym prowadzenie komunikacji 
autobusowej w ul. Kosowskiej, spowodują, iż do-
tychczas okolica cicha, oaza spokoju i wypoczynku 
zamieni sić w ulicć wyjątkowo ruchliwą, hałaċliwą, 
zanieczyszczoną spalinami i bardzo tłoczną.  
Rozstrzygnićcie: uwaga nieuwzglćdniona.  
Uzasadnienie: Uwaga nieuwzglćdniona ze wzglć-
du na politykć transportową miasta – koniecznoċć 
zapewnienia dostćpu do przystanku kolejowego, w 

tym także komunikacją autobusową. Mając na 
uwadze zachowanie willowego charakteru osiedla, 
w projekcie planu zawarto szereg ustaleĉ dopusz-
czających stosowanie technicznych elementów 
uspokojenia ruchu oraz stosowanie przeciwhała-
sowych rozwiązaĉ technicznych w jezdni. Ponadto, 
zapisy planu zmierzają do ograniczenia ruchu 
samochodów cićżarowych, w tym m.in. poprzez 
ustalenie dotyczące „stosowanie rozwiązaĉ zmie-
rzających do ograniczenia lub wyeliminowania 
przejazdu samochodów cićżarowych o dopusz-
czalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t”. 
Jednoczeċnie program ochrony przed hałasem 
kolejowym przewiduje budowć ekranu przeciwha-
łasowego wzdłuż torów kolejowych – poza obsza-
rem planu. 
 
§ 7. Uwaga wniesiona przez osobć fizyczną 
1) Treċć uwagi: Zaplanowanie ulicy Szczawnickiej 
jako ċcieżki pieszej i rowerowej obsługującej 
mieszkaĉców Podolan 
Rozstrzygnićcie: uwaga nieuwzglćdniona.  
Uzasadnienie: Uwaga nieuwzglćdniona ze wzglć-
du na wynikającą z polityki transportowej miasta 
preferencjć dla transportu publicznego. Na odcin-
ku ul. Szczawnickiej, oznaczonym symbolem 
01KD-L - klasa L (lokalna) umożliwia wyznaczenie 
trasy autobusowej, zapewniającej dojazd do pla-
nowanego poza obszarem planu przystanku kole-
jowego. Ponadto, ulicą Szczawnicką należy za-
pewnić dojazd dla samochodów do przyległych 
działek budowlanych, nieposiadających innego 
dostćpu do drogi publicznej. 
2) Treċć uwagi: Zastosowanie zapisu o zakazie 
wjazdu samochodów cićżarowych o dopuszczalnej 
masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony na całej 
długoċci ulicy Kosowskiej.  
Rozstrzygnićcie: uwaga nieuwzglćdniona.  
Uzasadnienie: Nieuwzglćdnienie dotyczy propozy-
cji zapisu w formie zakazu. Ze wzglćdu na dopusz-
czony ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym zakres 
regulacji miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, zastosowano zapis: „stosowanie 
rozwiązaĉ zmierzających do ograniczenia lub wy-
eliminowania przejazdu samochodów cićżarowych 
o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 
3,5 t”. 
3) Treċć uwagi: niewprowadzanie komunikacji 
autobusowej na ulicy Kosowskiej, w tym elemen-
tów uspokojenia ruchu, do prowadzenia komuni-
kacji autobusowej.  
Rozstrzygnićcie: uwaga nieuwzglćdniona.  
Uzasadnienie: Nieuwzglćdnienie ze wzglćdu na 
wynikającą z polityki transportowej miasta prefe-
rencjć dla transportu publicznego. Brak możliwo-
ċci prowadzenia trasy w ul. Kosowskiej, a nastćp-
nie w ul. Szczawnickiej, skutkowałby brakiem moż-
liwoċci dojazdu autobusem do planowanego przy-
stanku kolejowego, znajdującego sić poza obsza-
rem planu, co skutkowałoby wzrostem ruchu sa-
mochodowego na ulicach dojazdowych i spad-
kiem popytu na transport kolejowy. W związku z 
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powyższym w ustaleniach planu zastosowane 
zostały zapisy dotyczące przystosowania ul. Ko-
sowskiej do prowadzenia komunikacji autobuso-
wej z zastosowaniem elementów uspokojenia 
ruchu. 
4) Treċć uwagi: zaplanowanie nasadzeĉ drzew i 
krzewów wzdłuż ulicy Kosowskiej.  
Rozstrzygnićcie: uwaga nieuwzglćdniona.  
Uzasadnienie: projekt zawiera nakaz zagospoda-
rowania przestrzeni publicznych – dróg publicz-
nych, a wićc m.in. ul. Kosowskiej, zielenią urzą-
dzoną, krzewami lub drzewami, natomiast szcze-
gółowe ich rozmieszczenie i zaplanowanie rodza-
jów oraz odmian zieleni nastąpi na etapie projektu 
budowlanego drogi, np. na etapie jej modernizacji 
lub remontu. 
5) Treċć uwagi: Nieuwzglćdnienie ww. uwag spo-
woduje obniżenie wartoċci nieruchomoċci.  
Rozstrzygnićcie: uwaga nieuwzglćdniona.  
Uzasadnienie: Kwestie związane ze spadkiem war-
toċci nieruchomoċci reguluje art. 36 ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
który umożliwia właċcicielom lub użytkownikom 
wieczystym nieruchomoċci wystąpienia z roszcze-
niami do gminy, jeċli wartoċć nieruchomoċci ule-
gła obniżeniu w związku z uchwaleniem planu 
miejscowego lub jego zmianą, a właċciciel zbywa 
tć nieruchomoċć. 
 
§ 8. Uwaga wniesiona przez osobć fizyczną 
 Treċć uwagi: Uwaga dotyczy uciążliwoċci związa-
nych z sąsiedztwem zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej, usankcjonowania zrealizowanej już 
zabudowy w planie, co oznacza sankcjonowanie 
wieloletniego bezprawia, oraz różnicowania inwe-
storów (wbrew art. 32 ust. l ustawy zasadniczej) na 
tych, którym wolno było, wbrew zapisom miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go, budować budynki wielorodzinne oraz na tych, 
którym prawo to postanowiono odebrać. Uwaga 
dotyczy szczególnie działki o nr 19/9, na której 
poprzez decyzje wynikające z obecnie obowiązują-
cego planu, właċcicielce „odebrano nie tylko całą 
prywatnoċć, ale zmniejszono o połowć wartoċć 
należącej do niej nieruchomoċci”.   
Rozstrzygnićcie: uwaga nieuwzglćdniona.  
Uzasadnienie: Rezygnacja z dopuszczenia na tere-
nach zabudowy mieszkaniowej budynków wielo-
rodzinnych obok budynków jednorodzinnych wy-
nika bezpoċrednio z celu okreċlonego w uzasad-
nieniu do uchwały o przystąpieniu do zmiany pla-
nu Podolany Zachód. O zmianć obowiązującego 
planu w tym zakresie wnosili mieszkaĉcy Podolan 
oraz Stowarzyszenie Zielone Podolany, oceniający 
negatywnie skutki realizacji budynków wieloro-
dzinnych w tym rejonie.   
W związku z tym planowane ustalenia nie przewi-
dują możliwoċci realizacji nowych budynków wie-
lorodzinnych, a wyłącznie budynków mieszkalnych 
w formie zabudowy jednorodzinnej. Zachowanie 
w projekcie planu terenów przeznaczonych pod 
zabudowć wielorodzinną dotyczy jedynie działek, 
na których zabudowa taka już została zrealizowa-

na, m.in. ze wzglćdu na to, że istniejące budynki 
wielorodzinne są budynkami nowymi, w bardzo 
dobrym stanie technicznym, a wićc prawdopodo-
bieĉstwo, że zostaną rozebrane, a w ich miejsce 
powstanie nowa, inna zabudowa, jest znikome.   
Kwestie związane ze spadkiem wartoċci nieru-
chomoċci reguluje art. 36 ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym, który umożli-
wia właċcicielom lub użytkownikom wieczystym 
nieruchomoċci wystąpienia z roszczeniami do 
gminy, jeċli wartoċć nieruchomoċci uległa obniże-
niu w związku z uchwaleniem planu miejscowego 
lub jego zmianą, a właċciciel zbywa tć nierucho-
moċć. 
 
§ 9. Uwaga wniesiona przez osobć fizyczną 
 Treċć uwagi: Wniosek o nieposzerzanie ulicy 
Szczawnickiej kosztem działki nr 3, ark. 2 obr. Go-
lćcin.  
Rozstrzygnićcie: uwaga nieuwzglćdniona.  
Uzasadnienie: Szerokoċć ul. Szczawnickiej wynika 
z klasy drogi – lokalna i planowanego sposobu 
zagospodarowania. W rejonie działki nr 3 droga 
jest przewćżona w stosunku do dalszego odcinka i 
przyjmuje szerokoċć od 10 m do 13 m. Należy 
zauważyć, ze przyjćta w projekcie planu Podolany 
Zachód C szerokoċć ul. Szczawnickiej i wielkoċć 
niezbćdnego pod jej budowć terenu na działce nr 
3 jest mniejsza niż w obowiązującym dotąd planie 
Podolany Zachód. Przebieg drogi na przedmioto-
wym odcinku ma związek z przebiegiem granicy 
terenów kolejowych, zatem nie jest możliwe dalsze 
jej przewćżenie. 
 
§ 10. Uwagi wniesione przez osoby fizyczne 
1) Treċć uwagi: nie dokonywanie zmian polegają-
cych na przekształceniu ul. Kosowskiej z ulicy do-
jazdowej w ulicć lokalną.  
Rozstrzygnićcie: uwaga nieuwzglćdniona.  
Uzasadnienie: Nie uwzglćdniono obniżenia klasy 
Kosowskiej do klasy drogi dojazdowej (D), ze 
wzglćdu na:  
- wynikającą z polityki transportowej miasta prefe-
rencjć dla transportu publicznego – klasa L (lokal-
na) umożliwia wyznaczenie w ul. Kosowskiej, a 
nastćpnie w ul. Szczawnickiej, trasy autobusowej, 
zapewniającej dojazd do planowanego przystanku 
kolejowego,  
- hierarchizacjć sieci drogowej – rozwiązanie takie 
umożliwia dostćp do ww. przystanku kolejowego 
bez koniecznoċci wykorzystywania ulic osiedla 
Podolany, na których przewiduje sić maksymalne 
uspokojenie ruchu, w tym przede wszystkim Kar-
tuskiej, Krynickiej i Ciechociĉskiej. Tć ostatnią na 
odcinku oznaczonym symbolem 18 KD-Dxs (oraz 
na dalszym odcinku poza planem) przewiduje sić 
przebudować na ciąg spacerowy,  
- kontynuacjć ustaleĉ z obowiązującego planu 
Podolany Zachód D. 
2) Treċć uwagi: wykluczenie ruchu ċrodków ko-
munikacji miejskiej z ulicy Kosowskiej ze wzglćdu 
na charakter ulicy – ulica willowa.  
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Rozstrzygnićcie: uwaga nieuwzglćdniona.  
Uzasadnienie: Uwaga nieuwzglćdniona ze wzglć-
du na politykć transportową miasta – koniecznoċć 
zapewnienia dostćpu do znajdującego sić poza 
obszarem planu przystanku kolejowego, w tym 
także komunikacją autobusową.  
Mając na uwadze zachowanie willowego charakte-
ru osiedla, w projekcie planu zawarto szereg usta-
leĉ dopuszczających stosowanie technicznych 
elementów uspokojenia ruchu oraz stosowanie 
przeciwhałasowych rozwiązaĉ technicznych w 
jezdni.  
Ponadto, zapisy planu zmierzają do ograniczenia 
ruchu samochodów cićżarowych, w tym m.in. 
poprzez ustalenie: „stosowanie rozwiązaĉ zmierza-
jących do ograniczenia lub wyeliminowania prze-
jazdu samochodów cićżarowych o dopuszczalnej 
masie całkowitej przekraczającej 3,5 t”. Jednocze-
ċnie program ochrony przed hałasem kolejowym 
przewiduje budowć ekranu przeciwhałasowego 
wzdłuż torów kolejowych – poza obszarem. 
3) Treċć uwagi: zmniejszenie wskaźnika zieleni na 
działkach pod adresami: Kosowska 33 i 35, Żegie-
stowska 32 do poziomu 20%, co w przyszłoċci 
pozwoliłoby mieszkaĉcom na zlokalizowanie wićk-
szej iloċci miejsc postojowych.  
Rozstrzygnićcie: uwaga nieuwzglćdniona.  
Uzasadnienie: Obniżenie wymaganej w projekcie 
planu powierzchni biologicznie czynnej do 20% 
byłoby niezgodne z wnioskami do planu miesz-
kaĉców Podolan i nie umożliwiłoby realizacji bra-
kujących miejsc postojowych dla mieszkaĉców 
budynku wielorodzinnego. Propozycja nie może 
być zrealizowana przede wszystkim ze wzglćdu na 
brak możliwoċci spełnienia wymogów Rozporzą-
dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 
2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
(Dz. U. Nr 75, poz.690), w tym dotyczących odle-
głoċci miejsc postojowych od okien pomieszczeĉ 
przeznaczonych na stały pobyt ludzi w budynku 
mieszkalnym.  
W związku z uwzglćdnieniem uwagi złożonej także 
przez innych mieszkaĉców Podolan, zrezygnowa-
no w planie z zakazu wyznaczania miejsc postojo-
wych w pasie drogowym ulicy Kosowskiej. Miej-
sca postojowe dopuszczone są także na drogach 
klasy dojazdowej, w tym jako element uspokojenia 
ruchu (np. na terenie 06KD-D ul. Żegiestowskiej).  
Zarówno obowiązujący, jak i sporządzany plan 
ustala obowiązek zapewnienia miejsc postojowych 
na własnej działce. 
 
§ 11. Uwaga wniesiona przez osoby fizyczne 
1) Treċć uwagi: ulica Szczawnicka powinna mieć 
charakter drogi dojazdowej na całej długoċci.  
Rozstrzygnićcie: uwaga nieuwzglćdniona.  
Uzasadnienie: Nie uwzglćdniono obniżenia klasy 
ul. Szczawnickiej do klasy drogi dojazdowej (D), ze 
wzglćdu na:  
- wynikającą z polityki transportowej miasta prefe-
rencjć dla transportu publicznego – klasa L (lokal-

na) umożliwia wyznaczenie w ul. Szczawnickiej i 
Kosowskiej trasy autobusowej, zapewniającej 
dojazd do planowanego przystanku kolejowego,  
- hierarchizacjć sieci drogowej – budowa jezdni na 
ul. Szczawnickiej umożliwia dostćp do ww. przy-
stanku kolejowego bez koniecznoċci wykorzysty-
wania ulic osiedla Podolany, na których przewidu-
je sić maksymalne uspokojenie ruchu, w tym 
przede wszystkim Kartuskiej, Krynickiej i Ciecho-
ciĉskiej. Tć ostatnią na odcinku oznaczonym sym-
bolem 18 KD-Dxs (oraz na dalszym odcinku poza 
planem) przewiduje sić przebudować na ciąg spa-
cerowy,  
- kontynuacjć ustaleĉ z obowiązującego planu 
Podolany Zachód D.  
2) Treċć uwagi: należy utrzymać dotychczasowy 
charakter ulicy Kosowskiej; powinna zostać drogą 
dojazdową, a nie jak zapisano w projekcie planu, 
drogą lokalną.  
Rozstrzygnićcie: uwaga nieuwzglćdniona.  
Uzasadnienie: Nie uwzglćdniono obniżenia klasy 
ul. Kosowskiej do klasy drogi dojazdowej (D), ze 
wzglćdu na:  
- wynikającą z polityki transportowej miasta prefe-
rencjć dla transportu publicznego – klasa L (lokal-
na) umożliwia wyznaczenie w ul. Szczawnickiej i 
Kosowskiej trasy autobusowej, zapewniającej 
dojazd do planowanego przystanku kolejowego,  
- hierarchizacjć sieci drogowej – budowa jezdni na 
ul. Szczawnickiej umożliwia dostćp do ww. przy-
stanku kolejowego bez koniecznoċci wykorzysty-
wania ulic osiedla Podolany, na których przewidu-
je sić maksymalne uspokojenie ruchu, w tym 
przede wszystkim Kartuskiej, Krynickiej i Ciecho-
ciĉskiej. Tć ostatnią na odcinku oznaczonym sym-
bolem 18 KD-Dxs (oraz na dalszym odcinku poza 
planem) przewiduje sić przebudować na ciąg spa-
cerowy,  
3) Treċć uwagi: nie należy wprowadzać komunika-
cji autobusowej na ulicy Kosowskiej, ze wzglćdu 
na spodziewane przekroczenia norm hałasu.  
Rozstrzygnićcie: uwaga nieuwzglćdniona.  
Uzasadnienie: Uwaga nieuwzglćdniona ze wzglć-
du na politykć transportową miasta - koniecznoċć 
zapewnienia dostćpu do planowanego poza ob-
szarem planu przystanku kolejowego, w tym także 
komunikacją autobusową.  
Mając na uwadze zachowanie charakteru osiedla 
willowego w tej czćċci Podolan w projekcie planu 
zawarto szereg ustaleĉ dopuszczających stosowa-
nie technicznych elementów uspokojenia ruchu 
oraz stosowanie przeciwhałasowych rozwiązaĉ 
technicznych w jezdni. Ponadto, zapisy planu 
zmierzają do ograniczenia ruchu samochodów 
cićżarowych, w tym m.in. poprzez ustalenie „sto-
sowanie rozwiązaĉ zmierzających do ograniczenia 
lub wyeliminowania przejazdu samochodów cićża-
rowych o dopuszczalnej masie całkowitej przekra-
czającej 3,5 t”.. Jednoczeċnie program ochrony 
przed hałasem kolejowym przewiduje budowć 
ekranu przeciwhałasowego wzdłuż torów kolejo-
wych – poza obszarem planu. 
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§ 12. Uwaga wniesiona przez osobć fizyczną 
1) Treċć uwagi: wniosek o zmianć statusu drogi 
lokalnej ulicy Szczawnickiej oraz ulicy Kosowskiej z 
drogi typu lokalnego na drogć typu dojazdowego.  
Rozstrzygnićcie: uwaga nieuwzglćdniona.  
Uzasadnienie: Nie uwzglćdniono obniżenia klasy 
ul. Szczawnickiej i Kosowskiej do drogi dojazdowej 
(D), ze wzglćdu na:  
- wynikającą z polityki transportowej miasta prefe-
rencjć dla transportu publicznego – klasa L (lokal-
na) umożliwia wyznaczenie w ul. Szczawnickiej i 
Kosowskiej trasy autobusowej, zapewniającej 
dojazd do planowanego przystanku kolejowego,  
- hierarchizacjć sieci drogowej – budowa jezdni na 
ul. Szczawnickiej umożliwia dostćp do ww. przy-
stanku kolejowego bez koniecznoċci wykorzysty-
wania ulic osiedla Podolany, na których przewidu-
je sić maksymalne uspokojenie ruchu, w tym 
przede wszystkim Kartuskiej, Krynickiej i Ciecho-
ciĉskiej. Tć ostatnią na odcinku oznaczonym sym-
bolem 18 KD-Dxs (oraz na dalszym odcinku poza 
planem) przewiduje sić przebudować na ciąg spa-
cerowy,  
- kontynuacjć ustaleĉ z obowiązującego planu 
Podolany Zachód D.  
Ponadto, zapisy planu zmierzają do ograniczenia 
ruchu samochodów cićżarowych i zawierają sze-
reg ustaleĉ dopuszczających stosowanie technicz-
nych elementów uspokojenia ruchu oraz stosowa-
nie przeciwhałasowych rozwiązaĉ technicznych w 
jezdni. Jednoczeċnie program ochrony przed hała-
sem kolejowym przewiduje budowć ekranu prze-
ciwhałasowego wzdłuż torów kolejowych – poza 
obszarem planu. 
2) Treċć uwagi: nie należy wprowadzać ruchu 
autobusowego i tranzytowego na ulicy Kosow-
skiej.  
Rozstrzygnićcie: uwaga nieuwzglćdniona.  
Uzasadnienie: Uwaga nieuwzglćdniona ze wzglć-
du na politykć transportową miasta - koniecznoċć 
zapewnienia dostćpu do planowanego poza ob-
szarem planu przystanku kolejowego, w tym także 
komunikacją autobusową.  
Mając na uwadze zachowanie willowego charakte-
ru osiedla, w projekcie planu zawarto szereg usta-
leĉ dopuszczających stosowanie technicznych 
elementów uspokojenia ruchu oraz stosowanie 
przeciwhałasowych rozwiązaĉ technicznych w 
jezdni. Ponadto, zapisy planu zmierzają do ograni-
czenia ruchu samochodów cićżarowych, w tym 
m.in. poprzez ustalenie „stosowanie rozwiązaĉ 
zmierzających do ograniczenia lub wyeliminowa-
nia przejazdu samochodów cićżarowych o do-
puszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t”. 
3) Treċć uwagi: sprzeciw wobec planowanego 
przekształcenia działki na rogu ulicy Szczawnickiej 
i Kosowskiej, na działkć o charakterze mieszkalno-
usługowym.  
Rozstrzygnićcie: uwaga nieuwzglćdniona.  
Uzasadnienie: Dopuszczenie w planie wprowadze-
nia obok funkcji mieszkalnej także funkcji usługo-

wych na terenie 1MN/U ustalono ze wzglćdu na 
istniejące w sąsiedztwie zagospodarowanie – w 
obrćbie kwartału ulic Szczawnickiej, Tylickiej i 
Kosowskiej prowadzona jest obecnie działalnoċć 
gospodarcza.  
Jednoczeċnie, ze wzglćdu na potrzebć zachowania 
ładu przestrzennego, a także w celu uniknićcia 
ewentualnych uciążliwoċci dla mieszkaĉców do-
mów jednorodzinnych na sąsiednich kwartałach, 
gabaryty budynków na terenie MN/U przyjćto 
podobne do gabarytów budynków na terenach 
jednorodzinnej oraz zastosowano ograniczenie 
dopuszczonej powierzchni funkcji usługowej w 
budynku. Ponadto, ustalono zakaz lokalizacji 
przedsićwzićć mogących zawsze lub potencjalnie 
znacząco oddziaływać na ċrodowisko w rozumie-
niu przepisów odrćbnych, oraz zastosowano zapi-
sy mające na celu ograniczenie lub wyeliminowa-
nie przejazdu samochodów cićżarowych przez 
obszar objćty planem. 
4) Treċć uwagi: Wniosek o zmianć projektu planu 
w zakresie w jakim projekt ten dopuszcza lokaliza-
cjć stacji bazowej telefonii komórkowej wewnątrz 
dominanty wieży koċcielnej.  
Rozstrzygnićcie: uwaga nieuwzglćdniona.  
Uzasadnienie: Uwaga nieuwzglćdniona ze wzglć-
du na wymóg zgodnoċci projektu planu z ustawą o 
wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyj-
nych z dnia 7 maja 2010 r (Dz. U. Nr 106, poz. 675). 
W projekcie planu zrezygnowano z ustaleĉ zakazu-
jących lokalizacji stacji bazowych telefonii komór-
kowej oraz z dopuszczenia kwestionowanej lokali-
zacji stacji wewnątrz dominanty wieży koċcielnej.  
Niezależnie od powyższego, przed uzyskaniem 
decyzji pozwolenia na budowć stacji bazowych 
telefonii komórkowych inwestor zobowiązany jest 
do spełnienia szeregu wymogów okreċlonych 
ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 
ċrodowiska (tekst jednolity z dn. 23 stycznia 2008 
r., Dz. U. Nr 25, poz.150). 
 
§ 13. Uwaga wniesiona przez osobć fizyczną 
 Treċć uwagi: wprowadzenie dla zabudowy bliź-
niaczej minimalnej iloċci powierzchni biologicznie 
czynnej 40% (jak dla szeregowej) oraz minimalnej 
powierzchni zabudowy 30% powierzchni działki.  
Rozstrzygnićcie: uwaga nieuwzglćdniona.  
Uzasadnienie: Proponowane zwićkszenie dopusz-
czonej w planie powierzchni zabudowy przy rów-
noczesnym zmniejszeniu wymaganej powierzchni 
biologicznie czynnej, skutkowałoby zwićkszeniem 
intensywnoċci zabudowy na znacznej powierzchni 
kwartału 1MN. Byłoby to niezgodne z licznymi 
wnioskami mieszkaĉców składanymi do planu, 
które dotyczyły zmniejszenia intensywnoċci zabu-
dowy na obszarze Podolan, oraz celem sporządza-
nia planu.  
 
§ 14. Uwaga wniesiona przez Radć Osiedla Podo-
lany 
1) Treċć uwagi: sprzeciw w sprawie nadania ulicy 
Szczawnickiej i ulicy Kosowskiej klasy drogi lokal-
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nej i wniosek o nadanie tym ulicom parametrów 
dróg dojazdowych.  
Rozstrzygnićcie: uwaga nieuwzglćdniona.  
Uzasadnienie: Nie uwzglćdniono obniżenia klasy 
ul. Szczawnickiej i Kosowskiej do drogi dojazdowej 
(D), ze wzglćdu na:  
- wynikającą z polityki transportowej miasta prefe-
rencjć dla transportu publicznego – klasa L (lokal-
na) umożliwia wyznaczenie w ul. Szczawnickiej i 
Kosowskiej trasy autobusowej, zapewniającej 
dojazd do planowanego przystanku kolejowego,  
- hierarchizacjć sieci drogowej – budowa jezdni na 
ul. Szczawnickiej umożliwia dostćp do ww. przy-
stanku kolejowego bez koniecznoċci wykorzysty-
wania ulic osiedla Podolany, na których przewidu-
je sić maksymalne uspokojenie ruchu, w tym 
przede wszystkim Kartuskiej, Krynickiej i Ciecho-
ciĉskiej. Tć ostatnią na odcinku oznaczonym sym-
bolem 18 KD-Dxs (oraz na dalszym odcinku poza 
planem) przewiduje sić przebudować na ciąg spa-
cerowy,  
- kontynuacjć ustaleĉ z obowiązującego planu 
Podolany Zachód D.  
Ponadto, zapisy planu zmierzają do ograniczenia 
ruchu samochodów cićżarowych i zawierają sze-
reg ustaleĉ dopuszczających stosowanie technicz-
nych elementów uspokojenia ruchu oraz stosowa-
nie przeciwhałasowych rozwiązaĉ technicznych w 
jezdni. Jednoczeċnie program ochrony przed hała-
sem kolejowym przewiduje budowć ekranu prze-
ciwhałasowego wzdłuż torów kolejowych – poza 
obszarem planu.  
2) Treċć uwagi: nie należy wprowadzać ruchu 
autobusowego w ciągu ulic Szczawnickiej i Ko-
sowskiej, dla mieszkaĉców Podolan linia ta jest 
zbćdna.  
Rozstrzygnićcie: uwaga nieuwzglćdniona.  
Uzasadnienie: Uwaga nieuwzglćdniona ze wzglć-
du na politykć transportową miasta - koniecznoċć 
zapewnienia dostćpu do planowanego poza ob-
szarem planu przystanku kolejowego, w tym także 
komunikacją autobusową i to także dla mieszkaĉ-
ców Podolan – np. z rejonu ul. Szarych Szeregów. 
Ponadto, przystosowanie ul. Kosowskiej i czćċci ul. 
Szczawnickiej do prowadzenia komunikacji auto-
busowej pozwoli na elastyczne kształtowanie 
układu i czćstotliwoċci linii autobusowych na Po-
dolanach, np. kursy skoordynowane z koleją 
aglomeracyjną – przez ul. Szczawnicką, pozostałe 
przez ul. Zakopiaĉską lub Strzeszyĉską. Możliwe 
bćdzie też wdrożenie stosowanego w paĉstwach 
rozwinićtych na terenach osiedli jednorodzinnych 
systemu „autobus na żądanie”, tzn. zmienne trasy, 
w zależnoċci od zgłoszeĉ pasażerów – w autobu-
sie, drogą elektroniczną (np. sms), poprzez przyci-
ski na przystankach itp.  
Mając na uwadze zachowanie charakteru osiedla 
willowego w czćċci Podolan, w projekcie planu 
zawarto szereg ustaleĉ dopuszczających stosowa-
nie technicznych elementów uspokojenia ruchu 
oraz stosowanie przeciwhałasowych rozwiązaĉ 
technicznych w jezdni. Ponadto, zapisy planu 
zmierzają do ograniczenia ruchu samochodów 

cićżarowych, w tym m.in. poprzez ustalenie „sto-
sowanie rozwiązaĉ zmierzających do ograniczenia 
lub wyeliminowania przejazdu samochodów cićża-
rowych o dopuszczalnej masie całkowitej przekra-
czającej 3,5 t”. 
3) Treċć uwagi: należy wprowadzić zakaz wjazdu 
na teren objćty planem pojazdów samochodo-
wych o ładownoċci powyżej 3,5 t, za wyjątkiem 
pojazdów uprzywilejowanych.  
Rozstrzygnićcie: uwaga nieuwzglćdniona.  
Uzasadnienie: Nieuwzglćdnienie dotyczy propozy-
cji zapisu w formie zakazu. Ze wzglćdu na dopusz-
czony ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym zakres 
regulacji miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, zastosowano zapis: „stosowanie 
rozwiązaĉ zmierzających do ograniczenia lub wy-
eliminowania przejazdu samochodów cićżarowych 
o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 
3,5 t”. 
 
§ 15. Uwaga wniesiona przez Stowarzyszenie Zie-
lone Podolany 
1) Treċć uwagi: sprzeciw w sprawie rozbudowy 
ulicy Szczawnickiej i ulicy Kosowskiej do klasy 
drogi lokalnej i wniosek o nadanie tym ulicom 
parametrów dróg dojazdowych.  
Rozstrzygnićcie: uwaga nieuwzglćdniona.  
Uzasadnienie: Nie uwzglćdniono obniżenia klasy 
ul. Szczawnickiej i Kosowskiej do drogi dojazdowej 
(D), ze wzglćdu na:  
- wynikającą z polityki transportowej miasta prefe-
rencjć dla transportu publicznego – klasa L (lokal-
na) umożliwia wyznaczenie w ul. Szczawnickiej i 
Kosowskiej trasy autobusowej, zapewniającej 
dojazd do planowanego przystanku kolejowego,  
- hierarchizacjć sieci drogowej – budowa jezdni na 
ul. Szczawnickiej umożliwia dostćp do ww. przy-
stanku kolejowego bez koniecznoċci wykorzysty-
wania ulic osiedla Podolany, na których przewidu-
je sić maksymalne uspokojenie ruchu, w tym 
przede wszystkim Kartuskiej, Krynickiej i Ciecho-
ciĉskiej. Tć ostatnią na odcinku oznaczonym sym-
bolem 18 KD-Dxs (oraz na dalszym odcinku poza 
planem) przewiduje sić przebudować na ciąg spa-
cerowy,  
- kontynuacjć ustaleĉ z obowiązującego planu 
Podolany Zachód D.  
Ponadto, zapisy planu zmierzają do ograniczenia 
ruchu samochodów cićżarowych i zawierają sze-
reg ustaleĉ dopuszczających stosowanie technicz-
nych elementów uspokojenia ruchu oraz stosowa-
nie przeciwhałasowych rozwiązaĉ technicznych w 
jezdni. Jednoczeċnie program ochrony przed hała-
sem kolejowym przewiduje budowć ekranu prze-
ciwhałasowego wzdłuż torów kolejowych – poza 
obszarem planu. 
2) Treċć uwagi: nie należy wprowadzać ruchu 
autobusowego w ciągu ulic Szczawnickiej i Ko-
sowskiej.  
Rozstrzygnićcie: uwaga nieuwzglćdniona.  
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Uzasadnienie: Uwaga nieuwzglćdniona ze wzglć-
du na politykć transportową miasta - koniecznoċć 
zapewnienia dostćpu do planowanego poza ob-
szarem planu przystanku kolejowego, w tym także 
komunikacją autobusową.  
Mając na uwadze zachowanie charakteru osiedla 
willowego, w tej czćċci Podolan w projekcie planu 
zawarto szereg ustaleĉ dopuszczających stosowa-
nie technicznych elementów uspokojenia ruchu 
oraz stosowanie przeciwhałasowych rozwiązaĉ 
technicznych w jezdni. Ponadto, zapisy planu 
zmierzają do ograniczenia ruchu samochodów 
cićżarowych, w tym m.in. ustalenie dotyczące 
„stosowanie rozwiązaĉ zmierzających do ograni-
czenia lub wyeliminowania przejazdu samocho-
dów cićżarowych o dopuszczalnej masie całkowi-
tej przekraczającej 3,5 t”. 
3) Treċć uwagi: projekt planu nie zabrania wjazdu 
na teren objćty planem pojazdów samochodo-
wych o ładownoċci powyżej 3,5 t.  
Rozstrzygnićcie: uwaga nieuwzglćdniona.  

Uzasadnienie: Nieuwzglćdnienie dotyczy propozy-
cji zapisu w formie zakazu. Ze wzglćdu na dopusz-
czony ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym zakres 
regulacji miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, zastosowano zapis: „stosowanie 
rozwiązaĉ zmierzających do ograniczenia lub wy-
eliminowania przejazdu samochodów cićżarowych 
o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 
3,5 t”. 
4) Treċć uwagi: plan legalizuje budynki wieloro-
dzinne powstałe z naruszeniem prawa.  
Rozstrzygnićcie: uwaga nieuwzglćdniona.  
Uzasadnienie: Zachowanie w projekcie planu tere-
nów przeznaczonych pod zabudowć wielorodzinną 
dotyczy działek, na których zabudowa taka już 
została zrealizowana, m.in. ze wzglćdu na to, że 
istniejące budynki wielorodzinne są budynkami 
nowymi, w bardzo dobrym stanie technicznym, a 
wićc prawdopodobieĉstwo, że zostaną rozebrane, 
a w ich miejsce powstanie nowa, inna zabudowa, 
jest znikome. 
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Załącznik nr 3 
do uchwały nr XVII/191/VI/2011 

Rady Miasta Poznania 
z dnia 30 sierpnia 2011 r. 

 
ROZSTRZYGNIĆCIE RADY MIASTA POZNANIA O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W MIEJSCOWYM 
PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO PODOLANY ZACHÓD C W POZNANIU, INWESTYCJI Z 

ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAĈ WŁASNYCH GMINY, ORAZ ZASA-
DACH ICH FINANSOWANIA 

 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (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, z 2010 r. Nr 24, poz. 
124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 
804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996 i Nr 155, 
poz. 1043 oraz z 2011 r. Nr 32, poz. 159 i Nr 153, 
poz. 901) rozstrzyga sić, co nastćpuje: 
 
§ 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 
wykupów terenów prowadzić bćdą właċciwe jed-
nostki miejskie; 
2) zadania w zakresie infrastruktury technicznej 
prowadzić bćdą właċciwe przedsićbiorstwa, w 
kompetencji których leży rozwój sieci: wodocią-
gowej i kanalizacji sanitarnej, energetycznej, ga-
zowej i cieplnej, zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego oraz na pod-
stawie przepisów odrćbnych. Zadania w zakresie 
gospodarki odpadami realizowane bćdą zgodnie z 
miejscowym planem zagospodarowania prze-
strzennego, zgodnie z planem gospodarki odpa-
dami oraz na podstawie przepisów odrćbnych; 

3) podstawć przyjćcia do realizacji zadaĉ okreċlo-
nych w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego, które należą do zadaĉ własnych 
gminy, stanowić bćdą zapisy Wieloletniej Progno-
zy Finansowej Miasta Poznania; 
4) okreċlenie terminów przystąpienia i zakoĉczenia 
realizacji tych zadaĉ ustalone bćdzie według kryte-
riów i zasad przyjćtych przy konstruowaniu Wielo-
letniej Prognozy Finansowej Miasta Poznania; 
5) inwestycje realizowane mogą być etapowo w 
zależnoċci od wielkoċci ċrodków przeznaczonych 
na inwestycje. 
 
§ 2. Zgodnie z zasadami finansowania inwestycji z 
zakresu infrastruktury technicznej okreċlonych w 
planie, finansowanie inwestycji bćdzie sić odby-
wać poprzez: 
1) wydatki z budżetu miasta; 
2) współfinansowanie ċrodkami zewnćtrznymi, 
poprzez budżet miasta – w ramach m.in.: 
a) dotacji unijnych, 
b) dotacji samorządu województwa, 
c) dotacji i pożyczek z funduszy celowych, 
d) kredytów i pożyczek bankowych, 
e) innych ċrodków zewnćtrznych; 
3) udział inwestorów w finansowaniu w ramach 
porozumieĉ o charakterze cywilnoprawnym lub w 
formie partnerstwa publiczno-prywatnego – 
„PPP”, a także właċcicieli nieruchomoċci. 

.
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UCHWAŁA NR XI/55/2011 RADY GMINY BUDZYŃ 

 z dnia 12 wrzeċnia 2011 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Budzyń dla obszaru położonego 
w rejonie rowu melioracyjnego i ulic Klonowej i Wielkopolskiej. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) 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 ze zmianami), Rada 
Gminy Budzyĉ u c h w a l a, co nastćpuje:  

 
 

Rozdział I 
PRZEPISY OGÓLNE 

§ 1. 1. Uchwala sić miejscowy plan zagospodaro-
wania przestrzennego wsi Budzyĉ, dla obszaru 
położonego w rejonie rowu melioracyjnego i ulic 
Klonowej i Wielkopolskiej, zwany dalej „planem”, 
po stwierdzeniu jego zgodnoċci z ustaleniami 
Studium Uwarunkowaĉ i Kierunków Zagospoda-
rowania Przestrzennego Gminy Budzyĉ, uchwalo-


