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Na	podstawie	art.	18	ust.	2	pkt	5	ustawy	z	dnia	
8	marca	1990	r.	o	samorządzie	gminnym	(Dz.U.	z	
2001	r.	Nr	142,	poz.	1591,	z	2002	r.	Nr	23,	poz.	
220,	Nr	62,	poz.	558,	Nr	113,	poz.	984,	Nr	153,	
poz.	1271	i	Nr	214,	poz.	1806,	z	2003	r.	Nr	80,	
poz.	717	i	Nr	162,	poz.	1568,	z	2004	r.	Nr	102,	
poz.	1055	i	Nr	116,	poz.	1203,	z	2005	r.	Nr	172,	
poz.	1441	i	Nr	175,	poz.	1457,	z	2006	r.	Nr	17,	
poz.	128	i	Nr	181,	poz.	1337,	z	2007	r.	Nr	48,	poz.	
327,	Nr	138,	poz.	974	i	Nr	173,	poz.	1218,	z	2008	
r.	Nr	180,	poz.	1111	 i	Nr	223,	poz.	1458	oraz	z	
2009	r.	Nr	52,	poz.	420)	oraz	art.	20	ust.	1	ustawy	
z	dnia	27	marca	2003	r.	o	planowaniu	i	zagospoda-
rowaniu	przestrzennym	(Dz.U.	z	2003	r.	Nr	80,	poz.	
717,	z	2004	r.	Nr	6,	poz.	41	i	Nr	141,	poz.	1492,	
z	2005	r.	Nr	113,	poz.	954	i	Nr	130,	poz.	1087,	
z	2006	r.	Nr	45,	poz.	319	i	Nr	225,	poz.	1635,	z	
2007	r.	Nr	127,	poz.	880	oraz	z	2008	r.	Nr	123,	
poz.	803,	Nr	199,	poz.	1227,	Nr	201,	poz.	1237	i	
Nr	220,	poz.	1413)	Rada	Miasta	Poznania	uchwala,	
co	następuje:

§1.1.	Po	 stwierdzeniu	 zgodno[ci	 przyjętych	 roz-
wiązaG	z	ustaleniami	Studium	uwarunkowaG	 i	kie-
runków	 zagospodarowania	 przestrzennego	 miasta	
Poznania	 -	 UchwaEa	 Nr	 XXXI/299/V/2008	 Rady	
Miasta	 Poznania	 z	 dnia	 18	 stycznia	 2008	 roku,	
uchwala	 się	 miejscowy	 plan	 zagospodarowania	
przestrzennego	ｧRejon	ulicy	Samotnejｦ	w	Poznaniu,	
zwany	dalej	planem.

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

plan	zagospodarowania	przestrzennego	ｧRejon	
ulicy	Samotnejｦ	w	Poznaniu	w	skali	1:1000;

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

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

3.	Granice	obszaru	objętego	miejscowym	planem	
zagospodarowania	 przestrzennego	 przedstawiono	
na	rysunku	planu.

§2.	Ilekroć	w	niniejszej	uchwale	jest	mowa	o:
1)	dziaEce	｠	nalery	przez	to	rozumieć	dziaEkę	bu-

dowlaną,	 w	 rozumieniu	 przepisów	 ustawy	 o	
planowaniu	 i	 zagospodarowaniu	 przestrzen-
nym;

2)	elementach	systemu	informacji	miejskiej	｠	nale-

ry	przez	to	rozumieć	system	tablic	informacyj-
nych,	opisujących	i	uEatwiających	orientację	w	
mie[cie,	w	tym	tablice	z	nazwami	ulic,	tablice	z	
numerami	posesji,	tablice	informujące	o	budyn-
kach	uryteczno[ci	publicznej;

3)	frontowej	czę[ci	dziaEki	｠	nalery	przez	to	rozu-
mieć	czę[ć	dziaEki	pomiędzy	 linią	 rozgranicza-
jącą	od	strony	terenu	dróg	publicznych	a	linią	
zabudowy;

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

5)	 linii	 zabudowy	 obowiązującej	 -	 nalery	 przez	
to	 rozumieć	 linię	wyznaczającą	 obowiązkowe	
usytuowanie	zewnętrznej	[ciany	budynku;	

6)	 ogrodzeniu	 arurowym	 -	 nalery	przez	 to	 rozu-
mieć	ogrodzenie,	w	którym	czę[ć	arurowa	sta-
nowi	nie	mniej	nir	60%	caEego	ogrodzenia,	o	
wysoko[ci	do	1,70	m;

7)	parkingu	systemu	ｧpark	&	rideｦ	(ｧparkuj	i	jedpｦ)	
｠	 nalery	 przez	 to	 rozumieć	 parking	 zlokalizo-
wany	 w	 pobliru	 peryferyjnych	 przystanków	
transportu	 publicznego,	 na	 którym	osoby	 do-
jerdrające	 samochodem	 spoza	 miasta	 lub	 z	
jego	 przedmie[ć	 przesiadają	 się	 do	 pojazdów	
komunikacji	publicznej;

8)	powierzchni	zabudowy	｠	nalery	przez	to	rozu-
mieć	powierzchnię	terenu	zajętą	przez	budyn-
ki	w	 stanie	wykoGczonym,	 która	 jest	wyzna-
czona	 przez	 rzut	 pionowy	 jego	 zewnętrznych	
krawędzi	na	powierzchnię	terenu,	z	wyjątkiem	
powierzchni	obiektów	budowlanych	 i	 ich	czę-
[ci	nie	wystających	ponad	powierzchnię	terenu	
oraz	 powierzchni	 elementów	 drugorzędnych,	
np.	 schodów	 zewnętrznych,	 ramp	 zewnętrz-
nych,	daszków;

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

10)	szyldzie	｠	nalery	przez	to	rozumieć	oznacze-
nie	siedziby	 lub	miejsca	wykonywania	dziaEal-
no[ci	gospodarczej	przez	przedsiębiorcę,	zloka-
lizowane	w	miejscu	siedziby	lub	wykonywania	
dziaEalno[ci;

11)	urządzeniu	reklamowym	｠	nalery	przez	to	ro-
zumieć	urządzenie	będące	no[nikiem	informa-
cji,	sEurące	promocji	 lub	oferowaniu	towarów	
czy	usEug	wraz	z	elementami	konstrukcyjnymi	i	
zamocowaniami;

12)	zieleni	izolacyjnej	｠	nalery	przez	to	rozumieć	
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skupiska	ro[linno[ci	zwartej:	niskiej,	[redniej	i	
wysokiej,	w	tym	m.	in.	drzewa	i	krzewy,	gEów-
nie	zimozielone,	formowane	w	ksztaEcie	pasa,	
peEniące	funkcje	estetyczne	i	osEonowe.

§3.1.	Dla	 terenu	oznaczonego	na	 rysunku	planu	
symbolem	 P/U,	 dla	 którego	 obowiązują	 ustalenia	
niniejszego	paragrafu,	ustala	się	przeznaczenie	pod	
zabudowę	przemysEową	lub	pod	zabudowę	usEugo-
wą,	w	tym	parking	typu	park	&	ride,	w	strefie	wska-
zanej	na	rysunku	planu.

2.	W	zakresie	zasad	ochrony	i	ksztaEtowania	Eadu	
przestrzennego:

1)	ustala	się	zakaz	lokalizacji:
a)	 stacji	 transformatorowych	 wolno	 stojących	

we	frontowej	czę[ci	dziaEki,
b)	napowietrznych	sieci	infrastruktury	technicz-

nej,
c)	ogrodzeG	innych	nir	arurowe,
d)	ogrodzeG	z	betonowych	elementów	prefabry-

kowanych,
e)	tymczasowych	obiektów	budowlanych,
f)	wolno	stojących	szyldów,
g)	 miejsc	 parkingowych,	 placów	 przeEadunko-

wych	 i	 dróg	 wewnętrznych	 w	 pasie	 zieleni	
izolacyjnej	oraz	we	frontowej	czę[ci	dziaEki,	z	
wyjątkiem	parkingu	typu	park	&	ride,

h)	 urządzeG	 klimatyzacyjnych	 na	 elewacjach	
frontowych;

2)	dopuszcza	się	lokalizację:
a)	 dwóch	 wolno	 stojących	 urządzeG	 reklamo-

wych,	o	wysoko[ci	do	20,0	m	i	powierzchni	
reklamowej	do	8,0	m2,	zlokalizowanych	w	od-
legEo[ci	 nie	mniejszej	 nir	 5,0	m	od	 dróg	 pu-
blicznych,

b)	urządzeG	reklamowych	i	szyldów	na	elewacji	
budynku,	 o	 Eącznej	 powierzchni	 nie	 większej	
nir	10%	powierzchni	danej	elewacji	budynku,

c)	 szyldów	 na	 ogrodzeniach,	 o	 Eącznej	 po-
wierzchni	nie	większej	nir	2,0	m2,

d)	 obiektów	 infrastruktury	 technicznej,	 z	 za-
strzereniem	pkt	1	lit.	a-b,

e)	 dróg	 wewnętrznych,	 parkingów	 i	 placów	
przeEadunkowych,	z	zastrzereniem	pkt	1	lit.	g,

f)	Eączników	między	budynkami,	o	wysoko[ci	do	
4,0	m,	

g)	zabudowy	nirszej	nir	12,0	m	w	gEębi	terenu.	
h)	 poEączenia	 podziemnego	 między	 parkingiem	

typu	 park	 &	 ride	 na	 terenie	 P/U	 a	 terenem	
KDWt.

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

1)	ochronę	warto[ciowych	drzew;
2)	lokalizację	pasa	zieleni	izolacyjnej	o	szeroko[ci	

nie	mniejszej	nir	12,0	m,		z	godnie	z	oznacze-
niem	na	rysunku	planu;

3)	segregację	i	zagospodarowanie	odpadów	zgod-
nie	z	planem	gospodarki	odpadami	dla	miasta	
Poznania	i	z	przepisami	odrębnymi;

4)	 dopuszczenie	 realizacji	 kondygnacji	 podziem-

nych;
5)	korzystanie	w	celach	grzewczych	z	gazu,	oleju	

opaEowego,	energii	elektrycznej,	biomasy	oraz	
z	innych	ekologicznych	pródeE	i	technologii;

6)	 stosowanie	 dostępnych	 rozwiązaG	 technicz-
nych,	technologicznych	i	organizacyjnych	sEu-
rących	ograniczeniu	emisji	haEasu	i	zanieczysz-
czeG	 pochodzących	 z	 lokalnych	 pródeE,	 do	
warto[ci	okre[lonych	standardami	jako[ci	[ro-
dowiska	 na	 terenach	 o	 zdefiniowanych	 stan-
dardach,	zgodnie	z	przepisami	odrębnymi;

7)	 zakaz	 lokalizacji	 funkcji,	dla	której	okre[la	się	
dopuszczalny	 poziom	 haEasu	 w	 [rodowisku,	
zgodnie	 z	przepisami	odrębnymi,	 z	wyjątkiem	
hoteli	oraz	moteli;

8)	 stosowanie	 zasad	akustyki	 architektonicznej	 i	
budowlanej	 w	 budynkach	 z	 pomieszczeniami	
wymagającymi	komfortu	akustycznego;

9)	 zakaz	 lokalizacji	 przedsięwzięć	 mogących	 za-
wsze	znacząco	oddziaEywać	na	[rodowisko,	z	
wyjątkiem	dopuszczonych	w	niniejszym	para-
grafie.

4.	W	zakresie	zasad	ochrony	dziedzictwa	kulturo-
wego	i	zabytków	oraz	dóbr	kultury	wspóEczesnej,	a	
takre	granic	i	sposobów	zagospodarowania	terenów	
podlegających	ochronie,	ustala	się	nadzór	archeolo-
giczny	w	trakcie	prowadzenia	prac	budowlanych.

5.	W	zakresie	zasad	ksztaEtowania	obszarów	prze-
strzeni	publicznej	nie	podejmuje	się	ustaleG.

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

1)	sytuowanie	zabudowy	zgodnie	z	 liniami	zabu-
dowy	wyznaczonymi	na	rysunku	planu;

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

3)	wysoko[ć	 zabudowy	 od	 12,0	m	 do	 16,0	m,	
z	 uwzględnieniem	 ust.	 2	 pkt	 2	 lit.	 f-g,	 a	 dla	
czę[ci	terenu,	w	miejscu	wskazanym	na	rysun-
ku	jako	strefa	podwyrszonej	zabudowy,	wyso-
ko[ć	zabudowy	od	16,0	m	do	20,0	m;	

4)	w	zakresie	wyglądu	zewnętrznego	budynków	
zakaz	realizacji	elewacji	frontowej	bez	okien,	

5)	dowolny	ksztaEt	dachu;
6)	powierzchnię	biologicznie	czynną	nie	mniejszą	

nir	10%	powierzchni	dziaEki;
7)	przeznaczenie	pod	zieleG	frontowej	czę[ci	dziaE-

ki,	 z	 dopuszczeniem	 lokalizacji	 obiektów	 ma-
Eej	architektury,	doj[ć	do	budynków,	urządzeG	
reklamowych	 i	 parkingu	 typu	 park	 &	 ride,	 w	
strefie	wskazanej	na	rysunku	planu;

8)	powierzchnię	dziaEki	dla	wolno	stojącej	maEoga-
barytowej	 stacji	 transformatorowej	 nie	mniej-
szą	nir	50,0	m2.

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

8.	W	zakresie	szczególnych	warunków	zagospo-
darowania	terenów	i	ograniczeG	w	ich	urytkowaniu	
ustala	się:	
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1)	dostęp	do	drogi	KD-D,	w	tym	dostęp	na	teren	
parkingu	typu	park	&	ride,	oraz	do	drogi	KD-Z	
lub	do	lerącej	czę[ciowo	poza	granicami	planu	
ul.	Dolna	Wilda,	poprzez	teren	2ZP/K,	w	miej-
scach	wskazanych	na	rysunku	planu,	zgodnie	
z	przepisami	odrębnymi;

2)	 uwzględnienie	 w	 zagospodarowaniu	 terenów	
wymagaG	i	ograniczeG	wynikających	z	przebie-
gu	sieci	infrastruktury	technicznej;

3)	uwzględnienie	ograniczeG	wynikających	z	po-
Eorenia	odpowiednio	w	II	i	w	III	strefie	obszaru	
ograniczonego	 urytkowania	 dla	 lotniska	 woj-
skowego	PoznaG	｠	Krzesiny,	zgodnie	z	rysun-
kiem	planu;

4)	dla	okre[lenia	morliwo[ci	posadowienia	budyn-
ków	 konieczno[ć	 wykonania	 wcze[niejszych	
badaG	geotechnicznych.

9.	W	zakresie	zasad	modernizacji,	rozbudowy	i	bu-
dowy	systemów	komunikacji	 i	 infrastruktury	 tech-
nicznej	ustala	się:

1)	lokalizację	parkingu	typu	park	&	ride	o	minimum	
50	miejscach	parkingowych;

2)	zapewnienie	miejsc	parkingowych,	poza	miej-
scami	 parkingu	 typu	 park	 &	 ride,	 o	 którym	
mowa	w	pkt	1,	w	ilo[ci	nie	mniejszej	nir:

a)	 dla	 biur,	 urzędów,	 na	 1000	 m2	 powierzch-
ni	urytkowej	-	30	miejsc,	w	tym	przynajmniej	
3	miejsca	dla	pojazdów	osób	niepeEnospraw-
nych,

b)	dla	zakEadów	produkcyjnych,	na	100	zatrud-
nionych	 -	32	miejsca,	w	 tym	przynajmniej	2	
miejsca	 dla	 pojazdów	 osób	 niepeEnospraw-
nych,

c)	dla	obiektów	handlowych,	na	1000	m2	po-
wierzchni	urytkowej	-	45	miejsc,	w	tym	przy-
najmniej	6	miejsc	dla	pojazdów	osób	niepeEno-
sprawnych,

d)	 dla	 obiektów	 gastronomicznych,	 na	 100	
miejsc	 -	 36	 miejsc,	 w	 tym	 przynajmniej	 6	
miejsc	dla	pojazdów	osób	niepeEnosprawnych,

e)	dla	hoteli,	na	100	Eórek	-	50	miejsc,	w	tym	
przynajmniej	3	miejsca	dla	pojazdów	osób	nie-
peEnosprawnych,

f)	dla	teatrów,	kin,	na	100	miejsc	-	37	miejsc,	w	
tym	przynajmniej	5	miejsc	dla	pojazdów	osób	
niepeEnosprawnych;

3)	lokalizację	miejsc	parkingowych	dla	rowerów	w	
ilo[ci	nie	mniejszej	nir:

a)	dla	biur	i	urzędów,	na	1000	m2	powierzchni	
urytkowej	-	15	miejsc,

b)	dla	zakEadów	produkcyjnych,	na	100	zatrud-
nionych	-	15	miejsc,

c)	 dla	 obiektów	handlowych,	 na	1000	m2	 po-
wierzchni	urytkowej	-	20	miejsc,

d)	 dla	 obiektów	 gastronomicznych,	 na	 100	
miejsc	-	15	miejsc,

e)	dla	hoteli,	na	100	Eórek	｠	wg	uznania,
f)	dla	teatrów,	kin,	na	100	miejsc	-	5	miejsc;

4)	 dopuszczenie	 robót	 budowlanych	 w	 zakresie	
sieci	infrastruktury	technicznej,	w	tym	w	szcze-

gólno[ci	 sieci:	 wodociągowej,	 kanalizacyjnej,	
gazowej,	 ciepEowniczej,	 elektroenergetycznej,	
telekomunikacyjnej	i	teleinformatycznej;

5)	 powiązanie	 sieci	 infrastruktury	 technicznej	 z	
ukEadem	zewnętrznym	oraz	zapewnienie	dostę-
pu	do	sieci,	zgodnie	z	przepisami	odrębnymi;

6)	zaopatrzenie	w	wodę	z	sieci	wodociągowej;
7)	zagospodarowanie	wód	opadowych	i	roztopo-

wych	poprzez	odprowadzenie	do	 sieci	 kanali-
zacji	deszczowej	 lub	poprzez	powierzchniowe	
wprowadzenie	 do	 ziemi	 na	 terenie	 wEasnej	
dziaEki,	zgodnie	z	przepisami	odrębnymi;

8)	dopuszczenie	budowy	zbiorników	retencyjnych	
wraz	z	urządzeniami	redukującymi	odpEyw	wód	
opadowych	 i	 roztopowych	 z	 powierzchni	 in-
nych	nir	powierzchnie	biologicznie	czynne	do	
wspóEczynnika	spEywu	0,25;

9)	odprowadzenie	[cieków	bytowych	 i	komunal-
nych	do	kanalizacji	sanitarnej;

10)	zakaz	lokalizacji	indywidualnych	urządzeG	do	
gromadzenia	[cieków;

11)	dopuszczenie	lokalizacji	stacji	transformatoro-
wych	wbudowanych	w	budynki	o	innym	prze-
znaczeniu	 lub	wolno	stojących	maEogabaryto-
wych,	z	zastrzereniem	ust.	2	pkt	1	lit.	a	i	ust.	
6	pkt	9;

12)	dopuszczenie	 lokalizacji	 na	budynkach	stacji	
bazowych	 telefonii	 komórkowej	 o	 wysoko[ci	
do	10,0	m	lub	wolnostojących	o	wysoko[ci	do	
20,0	m.

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

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

§4.1.	Dla	 terenu	oznaczonego	na	 rysunku	planu	
symbolem	U,	dla	 którego	obowiązują	ustalenia	ni-
niejszego	 paragrafu,	 ustala	 się	 przeznaczenie	 pod	
zabudowę	usEugową.

2.	W	zakresie	zasad	ochrony	i	ksztaEtowania	Eadu	
przestrzennego:

1)	ustala	się	zakaz	lokalizacji:
a)	napowietrznych	sieci	infrastruktury	technicznej,

b)	wolno	stojących	stacji	transformatorowych,
c)	ogrodzeG	z	betonowych	elementów	prefabry-

kowanych,
d)	ogrodzeG	innych	nir	arurowe,
e)	tymczasowych	obiektów	budowlanych,
f)	wolno	stojących	szyldów;

2)	dopuszcza	się	lokalizację:
a)	stacji	paliw,

b)	jednego	wolno	stojącego	urządzenia	reklamo-
wego,	o	wysoko[ci	do	10,0	m	i	powierzchni	
reklamowej	do	8,0	m2,	zlokalizowanego	w	od-
legEo[ci	 nie	mniejszej	 nir	 5,0	m	od	 dróg	 pu-
blicznych,

c)	urządzeG	reklamowych	i	szyldów	na	elewacji	
budynku,	 o	 Eącznej	 powierzchni	 do	 10%	po-
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wierzchni	danej	elewacji	budynku,
d)	 szyldów	 na	 ogrodzeniach,	 o	 Eącznej	 po-

wierzchni	nie	wiekszej	nir	2,0	m2,
e)	 obiektów	 infrastruktury	 technicznej,	 z	 za-

strzereniem	pkt	1	lit.	a	-	b,
f)	dróg	wewnętrznych	i	parkingów.

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

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

2)	 dopuszczenie	 realizacji	 kondygnacji	 podziem-
nych;

3)	korzystanie	w	celach	grzewczych	z	gazu,	oleju	
opaEowego,	energii	elektrycznej,	biomasy	oraz	
z	innych	ekologicznych	pródeE	i	technologii;

4)	 stosowanie	 dostępnych	 rozwiązaG	 technicz-
nych,	technologicznych	i	organizacyjnych	sEu-
rących	ograniczeniu	emisji	haEasu	i	zanieczysz-
czeG	 pochodzących	 z	 lokalnych	 pródeE,	 do	
warto[ci	okre[lonych	standardami	jako[ci	[ro-
dowiska	 na	 terenach	 o	 zdefiniowanych	 stan-
dardach,	zgodnie	z	przepisami	odrębnymi;

5)	 zakaz	 lokalizacji	 funkcji,	dla	której	okre[la	się	
dopuszczalny	 poziom	 haEasu	 w	 [rodowisku,	
zgodnie	z	przepisami	odrębnymi;

6)	 stosowanie	 zasad	akustyki	 architektonicznej	 i	
budowlanej	 w	 budynkach	 z	 pomieszczeniami	
wymagającymi	komfortu	akustycznego;

7)	w	przypadku	zanieczyszczenia	gleby	lub	ziemi	
przeprowadzenie	rekultywacji,	zgodnie	z	prze-
pisami	odrębnymi;

8)	zakaz	lokalizacji	przedsięwzięć	mogących	zna-
cząco	 oddziaEywać	 na	 [rodowisko,	 wymaga-
jących	 sporządzenia	 raportu	 o	 oddziaEywaniu	
przedsięwzięcia	 na	 [rodowisko,	 z	 wyjątkiem	
dopuszczonych	w	niniejszym	paragrafie.

4.	W	zakresie	zasad	ochrony	dziedzictwa	kulturo-
wego	i	zabytków	oraz	dóbr	kultury	wspóEczesnej,	a	
takre	granic	i	sposobów	zagospodarowania	terenów	
podlegających	ochronie,	ustala	się	nadzór	archeolo-
giczny	w	trakcie	prowadzenia	prac	budowlanych.

5.	W	zakresie	zasad	ksztaEtowania	obszarów	prze-
strzeni	publicznej	nie	podejmuje	się	ustaleG.

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

1)	sytuowanie	zabudowy	zgodnie	z	 liniami	zabu-
dowy	wyznaczonymi	na	rysunku	planu;

2)	powierzchnię	zabudowy	nie	większą	nir	wyzna-
czona	liniami	zabudowy;

3)	wysoko[ć	zabudowy	nie	większą	nir	16,0	m;	
4)	dowolny	ksztaEt	dachu;
5)	powierzchnię	biologicznie	czynną	nie	mniejszą	

nir	20%	powierzchni	dziaEki;
7.	W	zakresie	szczegóEowych	zasad	 i	warunków	

scalania	i	podziaEu	nieruchomo[ci	nie	podejmuje	się	
ustaleG.

8.	W	zakresie	szczególnych	warunków	zagospo-
darowania	terenów	i	ograniczeG	w	ich	urytkowaniu	

ustala	się:	
1)	dostęp	do	drogi	KD-Z	oraz	do	drogi	KD-GP	wy-

Eącznie	poprzez	drogę	wewnętrzną	KDW;
2)	uwzględnienie	ograniczeG	wynikających	z	po-

Eorenia	 w	 III	 strefie	 obszaru	 ograniczonego	
urytkowania	dla	 lotniska	wojskowego	PoznaG	
｠	Krzesiny;

3)	 uwzględnienie	 w	 zagospodarowaniu	 terenów	
wymagaG	i	ograniczeG	wynikających	z	przebie-
gu	sieci	infrastruktury	technicznej.

9.	W	zakresie	zasad	modernizacji,	rozbudowy	i	bu-
dowy	systemów	komunikacji	 i	 infrastruktury	 tech-
nicznej	ustala	się:

1)	zapewnienie	miejsc	parkingowych	w	ilo[ci	nie	
mniejszej	nir:

a)	dla	biur,	urzędów	na	1.000	m2	powierzchni	
urytkowej	-	30	miejsc,

b)	dla	obiektów	handlowych,	na	1.000	m2	po-
wierzchni	urytkowej	-	45	miejsc,

c)	 dla	 obiektów	 gastronomicznych,	 na	 100	
miejsc	-	36	miejsc;

2)	zapewnienie	miejsc	parkingowych	dla	potrzeb	
osób	niepeEnosprawnych	w	ilo[ci	nie	mniejszej	
nir:

a)	dla	biur,	urzędów,	na	1000	m2	powierzchni	
urytkowej	-	3	miejsca,

b)	 dla	 obiektów	handlowych,	 na	1000	m2	 po-
wierzchni	urytkowej	-	6	miejsc,

c)	 dla	 obiektów	 gastronomicznych,	 na	 100	
miejsc	-	6	miejsc;

3)	 lokalizację	miejsc	parkingowych	dla	rowerów,	
w	 przypadku	 lokalizacji	 obiektów	 wymienio-
nych	w	pkt	1,	w	ilo[ci	nie	mniejszej	nir:

a)	dla	biur,	urzędów,	na	1000	m2	powierzchni	
urytkowej	-	15	miejsc,

b)	 dla	 obiektów	handlowych,	 na	1000	m2	 po-
wierzchni	urytkowej	-	20	miejsc,

c)	 dla	 obiektów	 gastronomicznych,	 na	 100	
miejsc	-	15	miejsc;

4)	 dopuszczenie	 robót	 budowlanych	 w	 zakresie	
sieci	infrastruktury	technicznej,	w	tym	w	szcze-
gólno[ci	 sieci:	 wodociągowej,	 kanalizacyjnej,	
gazowej,	 ciepEowniczej,	 elektroenergetycznej,	
telekomunikacyjnej	i	teleinformatycznej;

5)	 powiązanie	 sieci	 infrastruktury	 technicznej	 z	
ukEadem	 zewnętrznym	 oraz	 zapewnienie	 do-
stępu	do	sieci	zgodnie	z	przepisami	odrębnymi;

6)	zaopatrzenie	w	wodę	z	sieci	wodociągowej;
7)	zagospodarowanie	wód	opadowych	i	roztopo-

wych	poprzez	odprowadzenie	do	 sieci	 kanali-
zacji	deszczowej	 lub	poprzez	powierzchniowe	
wprowadzenie	 do	 ziemi	 na	 terenie	 wEasnej	
dziaEki,	zgodnie	z	przepisami	odrębnymi;

8)	dopuszczenie	budowy	zbiorników	retencyjnych;
9)	odprowadzenie	[cieków	bytowych	 i	komunal-

nych	do	kanalizacji	sanitarnej;
10)	zakaz	lokalizacji	indywidualnych	urządzeG	do	

gromadzenia	[cieków;
11)	dopuszczenie	lokalizacji	stacji	transformatoro-

wych	wbudowanych	w	budynki	o	innym	prze-
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znaczeniu,	zgodnie	z	przepisami	odrębnymi;
12)	dopuszczenie	 lokalizacji	 na	budynkach	stacji	

bazowych	 telefonii	 komórkowej	 o	 wysoko[ci	
do	10,0	m	 lub	wolno	 stojących	o	wysoko[ci	
do	20,0	m.

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

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

§5.1.	Dla	 terenu	 ZP/WS,	 dla	 którego	 obowiązu-
ją	 ustalenia	 niniejszego	 paragrafu,	 ustala	 się	 prze-
znaczenie	pod	zieleG	urządzoną	wraz	z	wodami	po-
wierzchniowymi	[ródlądowymi.

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

1)	zachowanie	istniejącego	cieku	Górczynka	wraz	
z	zielenią;

2)	zakaz	lokalizacji:
a)	budynków,	
b)	urządzeG	reklamowych	i	szyldów,
c)	ogrodzeG,
d)	napowietrznych	sieci	infrastruktury	technicz-

nej,
e)	stacji	bazowych	telefonii	komórkowej,
f)	stacji	transformatorowych,
g)	miejsc	parkingowych,
h)	tymczasowych	obiektów	budowlanych,
i)	pomników;

3)	dopuszczenie	lokalizacji:
a)	 sieci	 infrastruktury	 technicznej,	 z	 zastrzere-

niem	pkt	2	lit.	d	-f,	
b)	kEadek	pieszych,
c)	dróg	pieszych,
d)	obiektów	maEej	architektury,
e)	dróg	wewnętrznych	wyEącznie	do	obsEugi	cie-

ku,
f)	przepustów.

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

1)	ochronę	istniejących,	warto[ciowych	drzew;
2)	lokalizację	rzędu	drzew	wzdEur	cieku;
3)	zagospodarowanie	terenu	rórnymi	formami	zie-

leni;
4)	zachowanie	cieku	Górczynka	jako	rowu	otwar-

tego;
5)	zapewnienie	dostępu	do	przepEywającego	cieku	

pozwalającego	na	wykonywanie	robót	związa-
nych	z	utrzymaniem	wód,	zgodnie	z	przepisami	
odrębnymi;

6)	 zakaz	 lokalizacji	 nawierzchni	 uniemorliwiają-
cych	infiltrację	wód	opadowych.

4.	W	zakresie	zasad	ochrony	dziedzictwa	kulturo-
wego	i	zabytków	oraz	dóbr	kultury	wspóEczesnej,	a	
takre	granic	i	sposobów	zagospodarowania	terenów	
podlegających	ochronie,	ustala	się	nadzór	archeolo-
giczny	w	trakcie	prowadzenia	prac	budowlanych.

5.	W	zakresie	wymagaG	wynikających	z	potrzeb	

ksztaEtowania	przestrzeni	publicznych	nie	podejmuje	
się	ustaleG.

6.	W	 zakresie	 parametrów	 i	wskapników	ksztaE-
towania	 zabudowy	 oraz	 zagospodarowania	 tere-
nu,	ustala	się	powierzchnię	biologicznie	czynną	nie	
mniejszą	nir	80%	powierzchni	terenu.

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

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

1)	dostęp	do	ul.	Dolna	Wilda,	 lerącej	czę[ciowo	
poza	granicami	planu,	poprzez	teren	2ZP/K,	w	
miejscu	 wyznaczonym	 na	 rysunku	 planu,	 lub	
przez	teren	P/U;

2)	w	zagospodarowaniu	terenu	uwzględnienie	wy-
magaG	i	ograniczeG	wynikających	z	przebiegu	
sieci	infrastruktury	technicznej.

3)	uwzględnienie	ograniczeG	wynikających	z	po-
Eorenia	odpowiednio	w	II	i	w	III	strefie	obszaru	
ograniczonego	 urytkowania	 dla	 lotniska	 woj-
skowego	PoznaG	｠	Krzesiny,	zgodnie	z	rysun-
kiem	planu.

9.	W	zakresie	zasad	modernizacji,	rozbudowy	i	bu-
dowy	systemów	komunikacji	 i	 infrastruktury	 tech-
nicznej	ustala	się:

1)	 dopuszczenie	 robót	 budowlanych	 w	 zakresie	
sieci	infrastruktury	technicznej,	w	tym	w	szcze-
gólno[ci	 sieci:	 wodociągowej,	 kanalizacyjnej,	
gazowej,	 ciepEowniczej,	 elektroenergetycznej,	
telekomunikacyjnej	i	teleinformatycznej;

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

3)	odprowadzenie	wód	opadowych	i	roztopowych	
poprzez	nawierzchnie	przepuszczalne.

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

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

§6.1.	Dla	terenów	oznaczonych	na	rysunku	planu	
symbolem	1ZP/K	 i	 2ZP/K,	 dla	 których	 obowiązują	
ustalenia	niniejszego	paragrafu,	ustala	się	przezna-
czenie	pod	funkcje	zieleni	urządzonej,	wraz	z	infra-
strukturą	techniczną	-	kanalizacją.

2.	W	zakresie	zasad	ochrony	i	ksztaEtowania	Eadu	
przestrzennego:

1)	ustala	się	zakaz	lokalizacji:
a)	budynków,
b)	urządzeG	reklamowych,
c)	ogrodzeG,
d)	napowietrznych	sieci	infrastruktury	technicz-

nej,
e)	stacji	transformatorowych,
f)	stacji	bazowych	telefonii	komórkowej,
g)	miejsc	parkingowych,
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h)	pomników;
2)	dopuszcza	się	lokalizację:

a)	 sieci	 infrastruktury	 technicznej,	 z	 zastrzere-
niem	pkt	1	lit.	d-f,

b)	elementów	systemu	informacji	miejskiej,
c)	dróg	wewnętrznych	do	obsEugi	infrastruktury	

technicznej	｠	kanalizacji,
d)	drogi	wewnętrznej	przez	teren	2ZP/K	do	ob-

sEugi	terenów	P/U	i	ZP/WS,	zgodnie	z	oznacze-
niem	na	rysunku	planu.

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

1)	 zakaz	 lokalizacji	 nawierzchni	 uniemorliwiają-
cych	infiltrację	wód	opadowych;

2)	ochronę	warto[ciowych	drzew.
4.	W	zakresie	zasad	ochrony	dziedzictwa	kulturo-

wego	i	zabytków	oraz	dóbr	kultury	wspóEczesnej,	a	
takre	granic	i	sposobów	zagospodarowania	terenów	
podlegających	ochronie,	ustala	się	nadzór	archeolo-
giczny	w	trakcie	prowadzenia	prac	budowlanych.

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

1)	 zagospodarowanie	 terenu	 jako	 obszaru	 prze-
strzeni	publicznej;

2)	urządzenie	terenu	w	formie	skweru	zieleni;
3)	 lokalizację	 ciągów	 pieszych	 i	 obiektów	 maEej	

architektury.
6.	W	 zakresie	 parametrów	 i	wskapników	ksztaE-

towania	 zabudowy	 oraz	 zagospodarowania	 terenu	
ustala	się	powierzchnię	biologicznie	czynną	terenu	
nie	mniejszą	nir	80%	powierzchni	terenu.

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

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

1)	dla	terenu	1ZP	dostęp	do	ulicy	Dolna	Wilda,	le-
rącej	czę[ciowo	poza	granicami	planu,	zgodnie	
z	przepisami	odrębnymi;

2)	dla	terenu	2ZP	dostęp	do	ulicy	Dolna	Wilda,	le-
rącej	czę[ciowo	poza	granicami	planu,	w	miej-
scu	wyznaczonym	na	rysunku	planu,	zgodnie	z	
przepisami	odrębnymi;

3)	przez	teren	2ZP	zapewnienie	przejazdu	do	tere-
nów	ZP/WS	i	P/U,	w	miejscu	wyznaczonym	na	
rysunku	planu;

4)	w	zagospodarowaniu	terenu	uwzględnienie	wy-
magaG	i	ograniczeG	wynikających	z	przebiegu	
sieci	infrastruktury	technicznej;

5)	uwzględnienie	ograniczeG	wynikających	z	po-
Eorenia	odpowiednio	w	II	i	w	III	strefie	obszaru	
ograniczonego	 urytkowania	 dla	 lotniska	 woj-
skowego	PoznaG	｠	Krzesiny.

9.	W	zakresie	zasad	modernizacji,	rozbudowy	i	bu-
dowy	systemów	komunikacji	 i	 infrastruktury	 tech-
nicznej	ustala	się:

1)	 dopuszczenie	 robót	 budowlanych	 w	 zakresie	
sieci	infrastruktury	technicznej,	w	tym	w	szcze-
gólno[ci:	 sieci	 wodociągowej,	 kanalizacyjnej,	

elektroenergetycznej,	 gazowej,	 ciepEowniczej,	
telekomunikacyjnej	i	teleinformatycznej;

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

3)	odprowadzenie	wód	opadowych	i	roztopowych	
poprzez	nawierzchnie	przepuszczalne.

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

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

§7.1.	Dla	 terenu	oznaczonego	na	 rysunku	planu	
symbolem	KDWt,	dla	którego	obowiązują	ustalenia	
niniejszego	paragrafu,	ustala	się	przeznaczenie	pod	
dworzec	komunikacji	autobusowej	i	tramwajowej.	

2.	W	zakresie	zasad	ochrony	i	ksztaEtowania	Eadu	
przestrzennego:

1)	ustala	się	zakaz	lokalizacji:
a)	wolno	stojących	szyldów,
b)	obiektów	handlowych	o	 Eącznej	powierzchni	

sprzedary	powyrej	300	m2,
c)	obiektów	handlu	hurtowego,
d)	stacji	transformatorowych	wolno	stojących,
e)	napowietrznych	sieci	infrastruktury	technicz-

nej,	z	wyjątkiem	sieci	trakcyjnej,
f)	tymczasowych	obiektów	budowlanych;

2)	dopuszcza	się	lokalizację:
a)	usEug	handlu	i	gastronomii	w	budynku	dwor-

ca,	
b)	 obiektów	 infrastruktury	 technicznej,	 z	 za-

strzereniem	pkt	1	lit.	d-e,
c)	dróg	wewnętrznych	i	miejsc	parkingowych,
d)	poEączenia	podziemnego	między	terenami	2U	

i	 KDWt	 lub	między	 budynkami	 na	 tych	 tere-
nach,

e)	 ogrodzeG	 związanych	 z	 funkcjonowaniem	
dworca,

f)	urządzeG	reklamowych	i	szyldów	na	elewacji	
budynku,	 o	 Eącznej	 powierzchni	 do	 10%	po-
wierzchni	danej	elewacji	budynku,

g)	jednego	wolno	stojącego	urządzenia	reklamo-
wego,	o	wysoko[ci	do	10,0	m	i	powierzchni	
reklamowej	do	8,0	m2.

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

1)	 zagospodarowanie	 nieutwardzonych	 po-
wierzchni	terenu	rórnymi	formami	zieleni;

2)	 zakaz	 lokalizowania	 przedsięwzięć	 mogących	
znacząco	oddziaEywać	na	[rodowisko,	wyma-
gających	sporządzenia	raportu	o	oddziaEywaniu	
przedsięwzięcia	 na	 [rodowisko,	 z	 wyjątkiem	
dopuszczonych	w	niniejszym	paragrafie;

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

4)	 dopuszczenie	 realizacji	 kondygnacji	 podziem-
nych;
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5)	korzystanie	w	celach	grzewczych	z	gazu,	oleju	
opaEowego,	energii	elektrycznej,	biomasy	oraz	
z	innych	ekologicznych	pródeE	i	technologii;

6)	 stosowanie	 dostępnych	 rozwiązaG	 technicz-
nych,	technologicznych	i	organizacyjnych	sEu-
rących	ograniczeniu	emisji	haEasu	i	zanieczysz-
czeG	 pochodzących	 z	 lokalnych	 pródeE,	 do	
warto[ci	okre[lonych	standardami	jako[ci	[ro-
dowiska	 na	 terenach	 o	 zdefiniowanych	 stan-
dardach,	zgodnie	z	przepisami	odrębnymi;

7)	 stosowanie	 zasad	akustyki	 architektonicznej	 i	
budowlanej	 w	 budynkach	 z	 pomieszczeniami	
wymagającymi	komfortu	akustycznego;

8)	 dopuszczenie	 stosowania	 rozwiązaG	 przeciw-
haEasowych	w	celu	ograniczenia	ponadnorma-
tywnego	oddziaEywania	akustycznego	na	oto-
czenie;

9)	 dopuszczenie	 lokalizacji	 zieleni	 izolacyjnej	 od	
strony	 zabudowy	 mieszkaniowej	 lerącej	 poza	
granicami	planu.

4.	W	zakresie	zasad	ochrony	dziedzictwa	kulturo-
wego	i	zabytków	oraz	dóbr	kultury	wspóEczesnej,	a	
takre	granic	i	sposobów	zagospodarowania	terenów	
podlegających	ochronie,	ustala	się	nadzór	archeolo-
giczny	w	trakcie	prowadzenia	prac	budowlanych.

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

1)	 zagospodarowanie	 terenu	 jako	 obszaru	 prze-
strzeni	publicznej;

2)	lokalizację:	
a)	dworca	komunikacji	miejskiej	wraz	z	budyn-

kiem	dworca	oraz	pętlą	tramwajową	i	autobu-
sową,

b)	 torowiska	 tramwajowego	 o	 parametrach	
zgodnych	z	przepisami	odrębnymi,	

c)	ciągów	pieszych,	obiektów	maEej	architektu-
ry,

d)	 przystanków,	 zadaszeG,	 wiat	 przystanko-
wych	i	innych	urządzeG	związanych	z	funkcjo-
nowaniem	pętli	i	dworca,

e)	elementów	systemu	informacji	miejskiej.
6.	W	 zakresie	 parametrów	 i	wskapników	ksztaE-

towania	 zabudowy	 oraz	 zagospodarowania	 terenu	
ustala	się:

1)	sytuowanie	budynku	dworca	w	miejscu	wyzna-
czonym	liniami	zabudowy;

2)	powierzchnię	zabudowy	nie	większą	nir	wyzna-
czona	liniami	zabudowy;

3)	wysoko[ć	zabudowy	do	16,0	m;
4)	dowolny	ksztaEt	dachu;
5)	 dopuszczenie	 lokalizacji	 poza	 wyznaczonymi	

liniami	 zabudowy:	 przystanków,	 zadaszeG,	
wiat	 przystankowych,	 urządzenia	 reklamowe-
go	oraz	obiektów	związanych	z	obsEugą	ruchu	
tramwajowego	i	autobusowego.	

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

8.	W	zakresie	szczególnych	warunków	zagospo-
darowania	terenów	i	ograniczeG	w	ich	urytkowaniu	

ustala	się:	
1)	 dostęp	 do	 dróg	 KD-Z	 i	 ul.	 Dolna	 Wilda	 lerą-

cej	 czę[ciowo	 poza	 granicami	 planu,	 poprzez	
drogę	wewnętrzną	KDW,	zgodnie	z	przepisami	
odrębnymi,	z	zastrzereniem	pkt	2;	

2)	dopuszczenie	zjazdu	z	drogi	KD-Z	wyEącznie	dla	
pojazdów	komunikacji	publicznej;

3)	uwzględnienie	w	zagospodarowaniu	terenu	wy-
magaG	i	ograniczeG	wynikających	z	przebiegu	
sieci	infrastruktury	technicznej;

4)	uwzględnienie	ograniczeG	wynikających	z	po-
Eorenia	 w	 III	 strefie	 obszaru	 ograniczonego	
urytkowania	dla	 lotniska	wojskowego	PoznaG	
｠	Krzesiny.

9.	W	zakresie	zasad	modernizacji,	rozbudowy	i	bu-
dowy	systemów	komunikacji	 i	 infrastruktury	 tech-
nicznej	ustala	się:

1)	zapewnienie	miejsc	parkingowych,	w	ilo[ci	nie	
mniejszej	nir:

a)	dla	biur,	urzędów,	na	1000	m2	powierzchni	
urytkowej	-	30	miejsc,

b)	 dla	 obiektów	handlowych,	 na	1000	m2	 po-
wierzchni	urytkowej	-	45	miejsc,

c)	 dla	 obiektów	 gastronomicznych,	 na	 100	
miejsc	-	36	miejsc;

2)	zapewnienie	miejsc	parkingowych	dla	potrzeb	
osób	niepeEnosprawnych	w	ilo[ci	nie	mniejszej	
nir:

a)	dla	biur,	urzędów,	na	1000	m2	powierzchni	
urytkowej	-	3	miejsca,

b)	 dla	 obiektów	handlowych,	 na	1000	m2	 po-
wierzchni	urytkowej	-	6	miejsc,

c)	 dla	 obiektów	 gastronomicznych,	 na	 100	
miejsc	-	6	miejsc;

3)	lokalizację	miejsc	parkingowych	dla	rowerów	w	
ilo[ci	nie	mniejszej	nir:

a)	dla	biur,	urzędów,	na	1000	m2	powierzchni	
urytkowej	-	15	miejsc,

b)	 dla	 obiektów	handlowych,	 na	1000	m2	 po-
wierzchni	urytkowej	-	20	miejsc,

c)	 dla	 obiektów	 gastronomicznych,	 na	 100	
miejsc	-	15	miejsc	parkingowych;

4)	 dopuszczenie	 robót	 budowlanych	 w	 zakresie	
sieci	infrastruktury	technicznej,	w	tym	w	szcze-
gólno[ci	 sieci:	 wodociągowej,	 kanalizacyjnej,	
gazowej,	 ciepEowniczej,	 elektroenergetycznej,	
telekomunikacyjnej	i	teleinformatycznej;

5)	 powiązanie	 sieci	 infrastruktury	 technicznej	 z	
ukEadem	 zewnętrznym	 oraz	 zapewnienie	 do-
stępu	do	sieci	zgodnie	z	przepisami	odrębnymi;

6)	dopuszczenie	 lokalizacji	 stacji	 transformatoro-
wych	wbudowanych	w	budynki	o	innym	prze-
znaczeniu,	zgodnie	z	przepisami	odrębnymi;

7)	zaopatrzenie	w	wodę	z	sieci	wodociągowej;
8)	zagospodarowanie	wód	opadowych	i	roztopo-

wych	poprzez	odprowadzenie	do	 sieci	 kanali-
zacji	deszczowej	 lub	poprzez	powierzchniowe	
wprowadzenie	 do	 ziemi	 na	 terenie	 wEasnej	
dziaEki,	zgodnie	z	przepisami	odrębnymi;

9)	dopuszczenie	budowy	zbiorników	retencyjnych	
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oraz	 urządzeG,	 które	 zredukują	 odpEyw	 wód	
opadowych	 i	 roztopowych	 z	 powierzchni	 in-
nych	nir	powierzchnie	biologicznie	czynne	do	
wspóEczynnika	spEywu	0,25;

10)	odprowadzenie	[cieków	bytowych	i	komunal-
nych	do	kanalizacji	sanitarnej;

11)	zakaz	lokalizacji	indywidualnych	urządzeG	do	
gromadzenia	[cieków;

12)	dopuszczenie	 lokalizacji	 na	budynkach	stacji	
bazowych	 telefonii	 komórkowej	 o	 wysoko[ci	
do	10,0	m	lub	wolnostojących	o	wysoko[ci	do	
20,0	m.

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

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

§8.1.	Dla	 terenów	KD-GP,	KD-Z,	KD-D,	dla	któ-
rych	 obowiązują	 ustalenia	 niniejszego	 paragrafu,	
ustala	się	przeznaczenie	pod	drogę	publiczną:	klasy	
gEównej	 ruchu	 przyspieszonego	 dla	 terenu	KD-GP,	
klasy	zbiorczej	dla	 terenu	KD-Z	 i	klasy	dojazdowej	
dla	terenu	KD-D;

2	W	zakresie	zasad	ochrony	i	ksztaEtowania	Eadu	
przestrzennego:

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

nej,	z	wyjątkiem	trakcji	tramwajowej;
2)	dopuszcza	się	lokalizację:

a)	 obiektów	 infrastruktury	 technicznej,	 z	 za-
strzereniem	pkt	1	lit.	d,

b)	drogowych	obiektów	inrynierskich,
c)		znaków	drogowych.

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

1)	 stosowanie	 dostępnych	 rozwiązaG	 technicz-
nych,	technologicznych	i	organizacyjnych	sEu-
rących	ograniczeniu	emisji	haEasu	i	zanieczysz-
czeG	 pochodzących	 z	 lokalnych	 pródeE,	 do	
warto[ci	okre[lonych	standardami	jako[ci	[ro-
dowiska	 na	 terenach	 o	 zdefiniowanych	 stan-
dardach,	zgodnie	z	przepisami	odrębnymi;

2)	 zagospodarowanie	 nieutwardzonych	 po-
wierzchni	pasa	drogowego	niską	zielenią	urzą-
dzoną,	o	wysoko[ci	do	1,20	m;

3)	utrzymanie	 i	uzupeEnienie	 istniejących	 rzędów	
drzew	na	terenie	KD-Z,	z	zastrzereniem,	re	w	
przypadku	przebudowy	ukEadu	drogowego	do-
puszcza	się	likwidację	drzew	kolidujących	z	tą	
inwestycją;

4.	W	zakresie	zasad	ochrony	dziedzictwa	kulturo-
wego	i	zabytków	oraz	dóbr	kultury	wspóEczesnej,	a	
takre	granic	i	sposobów	zagospodarowania	terenów	
podlegających	ochronie,	ustala	się	nadzór	archeolo-
giczny	w	trakcie	prowadzenia	prac	budowlanych.

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

1)	ustala	się	zagospodarowanie	terenów	jako	ob-
szarów	przestrzeni	publicznej;

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

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

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

1)	dla	terenu	KD-GP	ustala	się:
a)	morliwo[ć	lokalizacji	obiektów	infrastruktury	

technicznej,	z	zastrzereniem	ust.	2	pkt	1	lit.	d,
b)	morliwo[ć	lokalizacji	niskiej	zieleni	urządzonej	

o	wysoko[ci	do	1,20	m;	
c)	powiązanie	z	drogą	wewnętrzną	KDW;

2)	dla	terenu	KD-Z	ustala	się:
a)	 przekrój	 jednojezdniowy	 z	 dwoma	 pasami	

ruchu,	o	parametrach	zgodnych	z	przepisami	
odrębnymi,

b)	dopuszczenie	dodatkowych	pasów	 ruchu	w	
strefach	skrzyrowaG,	o	ile	nie	koliduje	to	z	po-
zostaEymi	ustaleniami	planu,

c)	dwustronne	chodniki	o	szeroko[ci	nie	mniej-
szej	nir	1,5	m	kardy,

d)	dopuszczenie	lokalizacji	[cierki	rowerowej	po	
zachodniej	stronie	drogi,

e)	wymóg	przystosowania	 drogi	 do	 prowadze-
nia	 komunikacji	 autobusowej	 poprzez	 zabez-
pieczenie	odpowiednich	parametrów	jezdni	na	
szlaku	i	skrzyrowaniach,

f)	zakaz	lokalizacji	miejsc	postojowych,
g)	 dopuszczenie	 lokalizacji,	 przez	 teren	 KD-Z,	

poEączenia	podziemnego	między	 terenami	2U	
i	 KDWt	 lub	między	 budynkami	 na	 tych	 tere-
nach;

3)	dla	terenu	KD-D	ustala	się:
a)	 przekrój	 jednojezdniowy	 z	 dwoma	 pasami	

ruchu,	o	parametrach	zgodnych	z	przepisami	
odrębnymi,

b)	 dwustronne	 chodniki	 o	 parametrach	 zgod-
nych	z	przepisami	odrębnymi,

c)	 dopuszczenie	dodatkowych	pasów	 ruchu	w	
strefach	skrzyrowaG,	o	ile	nie	koliduje	to	z	po-
zostaEymi	ustaleniami	planu.

7.	W	zakresie	szczegóEowych	zasad	i	warunków	sca-
lania	i	podziaEu	nieruchomo[ci	nie	podejmuje	się	ustaleG.

8.	W	zakresie	szczególnych	warunków	zagospo-
darowania	 terenów	oraz	ograniczeG	w	 ich	urytko-
waniu:

1)	dla	terenu	KD-GP	utrzymuje	się	istniejący	zjazd	
na	KDW;

2)	dla	terenu	KD-Z	dopuszcza	się:	
a)	istniejące	zjazdy,	zgodnie	z	przepisami	odręb-

nymi,
b)	 zjazdy	 dla	 komunikacji	 publicznej	 na	 teren	

KDWt;
3)	dla	terenu	KD-D	ogranicza	się	lokalizację	zjaz-
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dów	na	poEudniową	stronę,	do	miejsc	wskaza-
nych	na	rysunku	planu;

4)	uwzględnienie	ograniczeG	wynikających	z	po-
Eorenia	 w	 III	 strefie	 obszaru	 ograniczonego	
urytkowania	dla	 lotniska	wojskowego	PoznaG	
｠	Krzesiny.

9.	W	zakresie	zasad	modernizacji,	rozbudowy	i	bu-
dowy	systemów	komunikacji	 i	 infrastruktury	 tech-
nicznej,	ustala	się:

1)	szeroko[ć	KD-Z	i	KD-D	w	liniach	rozgraniczają-
cych,	zgodnie	z	rysunkiem	planu;

2)	w	granicach	planu	spójne	powiązanie	elemen-
tów	ukEadu	drogowego	poprzez	skrzyrowania	i	
zjazdy,	zgodnie	z	przepisami	odrębnymi;

3)	 dopuszczenie	 robót	 budowlanych	 w	 zakresie	
sieci	infrastruktury	technicznej,	w	tym	w	szcze-
gólno[ci	 sieci:	 wodociągowej,	 kanalizacyjnej,	
gazowej,	 ciepEowniczej,	 elektroenergetycznej,	
telekomunikacyjnej	i	teleinformatycznej;

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

5)	odprowadzenie	wód	opadowych	i	roztopowych	
do	kanalizacji	deszczowej.

10.	Nie	ustala	się	sposobów	i	terminów	tymczasowe-
go	zagospodarowania,	urządzania	i	urytkowania	terenu.

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

§9.1.	 Dla	 terenu	 KDW,	 dla	 którego	 obowiązują	
ustalenia	niniejszego	paragrafu,	ustala	się	przezna-
czenie	pod	drogę	wewnętrzną.

2	W	zakresie	zasad	ochrony	i	ksztaEtowania	Eadu	
przestrzennego:

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

nej;
2)	dopuszcza	się	lokalizację:

a)	elementów	systemu	informacji	miejskiej,
b)	 sieci	 infrastruktury	 technicznej,	 z	 zastrzere-

niem	pkt	1	lit.	d,
c)	 obiektów	 maEej	 architektury,	 przystanków,	

wiat	przystankowych	lub	zadaszeG;
d)	znaków	drogowych.

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

1)	 dopuszcza	 się	 nasadzenie	 drzew	 pod	 warun-
kiem,	re	nie	koliduje	to	z	parametrami	drogi	 i	
sieciami	infrastruktury	technicznej;

2)	 ustala	 się	 stosowanie	 dostępnych	 rozwiązaG	
technicznych,	 technologicznych	 i	 organizacyj-
nych	 sEurących	 ograniczeniu	 emisji	 haEasu	 i	
zanieczyszczeG	pochodzących	z	lokalnych	pró-
deE,	do	warto[ci	okre[lonych	standardami	jako-
[ci	[rodowiska	na	terenach	o	zdefiniowanych	
standardach,	zgodnie	z	przepisami	odrębnymi.

4.	W	zakresie	zasad	ochrony	dziedzictwa	kulturo-
wego	i	zabytków	oraz	dóbr	kultury	wspóEczesnej,	a	
takre	granic	i	sposobów	zagospodarowania	terenów	
podlegających	ochronie,	ustala	się	nadzór	archeolo-
giczny	w	trakcie	prowadzenia	prac	budowlanych.

5.	W	zakresie	zasad	ksztaEtowania	obszarów	prze-
strzeni	publicznej	nie	podejmuje	się	ustaleG.

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

1)	wymóg	przystosowania	drogi	do	prowadzenia	
komunikacji	autobusowej	poprzez	zabezpiecze-
nie	odpowiednich	parametrów	jezdni;

2)	 dopuszczenie	 lokalizacji	 miejsc	 postojowych	
pod	 warunkiem	 zabezpieczenia	 morliwo[ci	
przejazdu	i	przej[cia.

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

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

1)	zapewnienie	obsEugi	terenów	KDWt	oraz	1U;
2)	uwzględnienie	ograniczeG	wynikających	z	po-

Eorenia	 w	 III	 strefie	 obszaru	 ograniczonego	
urytkowania	dla	 lotniska	wojskowego	PoznaG	
｠	Krzesiny.

9.	W	zakresie	zasad	modernizacji,	rozbudowy	i	bu-
dowy	systemów	komunikacji	 i	 infrastruktury	 tech-
nicznej,	ustala	się:

1)	 szeroko[ć	 KDW	 w	 liniach	 rozgraniczających,	
zgodnie	z	rysunkiem	planu;

2)	powiązanie	z	drogami	publicznymi	KD-Z	i	KD-
GP,	zgodnie	z	przepisami	odrębnymi;

3)	 dopuszczenie	 robót	 budowlanych	 w	 zakresie	
sieci	infrastruktury	technicznej,	w	tym	w	szcze-
gólno[ci	 sieci:	 wodociągowej,	 kanalizacyjnej,	
gazowej,	 ciepEowniczej,	 elektroenergetycznej,	
telekomunikacyjnej	i	teleinformatycznej;

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

5)	odprowadzenie	wód	opadowych	i	roztopowych	
do	kanalizacji	deszczowej.

10.	Nie	ustala	się	sposobów	i	terminów	tymczasowe-
go	zagospodarowania,	urządzania	i	urytkowania	terenu.

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

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

§11.	UchwaEa	wchodzi	w	rycie	po	upEywie	30	dni	
od	dnia	ogEoszenia	w	Dzienniku	Urzędowym	Woje-
wództwa	Wielkopolskiego.	

Przewodniczący
Rady	Miasta	Poznania
(-) Grzegorz Ganowicz
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Na	 podstawie	 art.	 20	 ust.	 1	 ustawy	 z	 dnia	 27	
marca	 2003	 r.	 o	 planowaniu	 i	 zagospodarowaniu	
przestrzennym	(Dz.U.	z	2003	r.	Nr	80,	poz.	717,	z	
2004	r.	Nr	6,	poz.	41,	Nr	141,	poz.	1492,	z	2005	r.	
Nr	113,	poz.	954,	Nr	130,	poz.	1087,	z	2006	r.	Nr	
45,	poz.	319	i	Nr	225,	poz.	1635,	z	2007	r.	Nr	127,	
poz.	880	oraz	z	2008	r.	Nr	123,	poz.	803,	Nr	199,	
poz.	1227	i	Nr	201,	poz.	1237	i	Nr	220,	poz.	1413)	
Rada	Miasta	Poznania	rozstrzyga,	co	następuje:

§1.	Uwagi	wniesione	przez	osoby	fizyczne:
1)	tre[ć	uwagi:	zwiększyć	procent	zabudowy	dla	

terenu	oznaczonego	symbolem	P/U	do	70%.
rozstrzygnięcie:	 nieuwzględniona	 czę[ciowo	 ｠	

zwiększono	 powierzchnię	 zabudowy	 z	 50%	 do	
60%.

uzasadnienie:	 zwiększenie	 intensywno[ci	 zago-
spodarowania	 terenu	w	sąsiedztwie	poEudniowego	
klina	zieleni	miasta	Poznania	mogEoby	spowodować	
zagrorenie	 dla	 poEoronych	w	sąsiedztwie	 terenów	
zieleni	｠	miedzy	poEudniowym	klinem	zieleni	a	cie-
kiem	 Górczynką.	 W	 ogólnym	 bilansie	 powierzchni	
zabudowy	na	terenie	P/U	nalery	równier	uwzględ-
nić	 lokalizacje	 dróg	 wewnętrznych	 do	 mogących	
powstać	 tu	obiektów	a	 takre	powierzchnię	do	za-
pewnienia	miejsc	postojowych	i	miejsc	przeEadunku.	

2)	tre[ć	uwagi:	zapis	dotyczący	terenu	oznaczo-
nego	 symbolem	 P/U	 zmienić	 w	 następujący	 spo-
sób:	ｧpowierzchnię	biologicznie	czynną	mniejszą	nir	
10%	powierzchni	dziaEkiｦ

rozstrzygnięcie:	nieuwzględniona	czę[ciowo	-	ob-
nirono	powierzchnię	biologicznie	czynną	-	ale	do	mi-
nimum	10%	powierzchni	dziaEki

uzasadnienie:	 jest	 to	 obszar	 pomiędzy	 poEudnio-
wym	klinem	zieleni	a	ciekiem	otwartym	Góczynką,	
podwarany	 parametr	 dotyczący	 minimalnego	 pro-
centu	 powierzchni	 terenu	 biologicznie	 czynnej	 zo-
staE	 przyjęty	 na	 podstawie	 analiz	 terenu,	 jego	 do-
tychczasowej	funkcji	i	sposobu	zagospodarowania,	
w	 oparciu	 o	 sporządzoną	 prognozę	 oddziaEywania	
na	 [rodowisko,	 która	 obowiązek	 zachowania	 po-
wierzchni	biologicznie	czynnej	 traktuje	 jako	dziaEa-
nia	zapobiegające	niekorzystnym	zmianom	w	zakre-
sie	funkcjonowania	systemu	przyrodniczego;

3)	tre[ć	uwagi:	usunięcie	dolnej	granicy	wysoko-
[ci	 zabudowy	 i	 utrzymanie	 zapisu	 okre[lonego	 w	
studium	pkt	1.2.1	dla	podstrefy	E5

rozstrzygnięcie:	nieuwzględniona
uzasadnienie:	projekt	planu	zakEada	wysoko[ć	od	

12,0	 m	 ｠	 zgodnie	 z	 zapisami	 ｧStudium...ｦ,	 gdzie	

okre[la	 się	 na	 tym	 terenie	 zabudowę	 [redniowy-
soką,	 natomiast	w	 projekcie	 planu	w	gEębi	 terenu	
dopuszcza	się	zabudowę	nirszą	｠	ze	względu	na	za-
pewnienie	Eadu	przestrzennego	istotne	jest	okre[le-
nie	 i	wykreowanie	pierzei	 zabudowy	od	gEównych	
ulic.

4)	tre[ć	uwagi:	zwiększenie	dopuszczalnej	wyso-
ko[ci	urządzeG	reklamowych	do	25	m,

rozstrzygnięcie:	 nieuwzględniona	 czę[ciowo	 -	
zwiększono	wysoko[ć	do	20,0	m

uzasadnienie:	urządzenia	reklamowe	nie	powinny	
przewyrszać	wysoko[ci	pierzei	zabudowy,	powinny	
znajdować	się	na	tle	elewacji.

5)	tre[ć	uwagi:	likwidację	strefy	podwyrszonej	za-
budowy	o	wysoko[ci	od	16	｠	20	m,

rozstrzygnięcie:	nieuwzględniona
uzasadnienie:	 strefa	 podwyrszonej	 zabudowy	

znajduje	się	na	wjepdzie	z	węzEa	autostrady	i	akcen-
tuje	to	miejsce,	stanowi	ｧbramę	miastaｦ.

6)	tre[ć	uwagi:	maksymalne	przesunięcie	(w	czę-
[ci	 rysunkowej	 planu)	 linii	 nieprzekraczalnej	 zabu-
dowy	 wzdEur	 ogrodów	 dziaEkowych(zachodniej	
granicy	dziaEki)	zachowując	zieleG	izolacyjną	12	m.	
Proponujemy	 zachować	 linię	 nieprzekraczalną	 za-
budowy	od	granicy	ogrodów	nie	większą	nir	12	m	
zieleG	izolacyjną.

rozstrzygnięcie:	 nieuwzględniona	 czę[ciowo	 -	
przesunięto	 linię	zabudowy	ale	nie	w	takim	zakre-
sie	｠	pozostawiono	obszar	12,0	m	od	strefy	zieleni	
wolny	od	zabudowy.

uzasadnienie:	 pozostawiono	 przestrzeG	 12,0	 m	
od	strefy	zieleni	przy	wysoko[ci	zabudowy	na	tere-
nie	P/U	ponad	12,0	m,	korzystne	jest	ze	względów	
przestrzennych	odsuniecie	zabudowy.

7)	 tre[ć	uwagi:	 zmniejszenie	normatywów	doty-
czących	 lokalizacji	miejsc	parkingowych	dla	 rowe-
rów.

rozstrzygnięcie:	nieuwzględniona
uzasadnienie:	ilo[ć	miejsc	postojowych	dla	rowe-

rów	wynika	z	polityki	parkingowej	miasta	Poznania	
przyjętej	przez	Radę	Miasta	Poznania	w	2008	r.

8)	tre[ć	uwagi:	usunięcie	zapisu	stosowaniu	art.	
36	ust	4	ustawy	o	planowaniu	i	zagospodarowaniu	
przestrzennym	 lub	o	 zmniejszenie	 stawki,	 o	 której	
mowa	w	art.	36	ust.	4	ustawy	o	planowaniu	i	zago-
spodarowaniu	przestrzennym	z	30%	do	minimalnej	
wielko[ci.

rozstrzygnięcie:	nieuwzględniona
uzasadnienie:	 W	 związku	 z	 uchwaleniem	 planu	

zostaną	 okre[lone	 szczegóEowe	 zasady	 zabudowy	

ZaEącznik	Nr	2
do	UchwaEy	Nr	LXI/837/V/2009	r.

Rady	Miasta	Poznania
z	dnia	13	papdziernika	2009	r.

ROZSTRZYGNIĘCIE	RADY	MIASTA	POZNANIA	W	SPRAWIE	ROZPATRZENIA	UWAG	WNIESIONYCH	DO	
PROJEKTU	MIEJSCOWEGO	PLANU	ZAGOSPODAROWANIA	PRZESTRZENNEGO	REJON	ULICY	SAMOT-

NEJ	W	POZNANIU
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i	 zagospodarowania,	 które	 umorliwią	 precyzyjne	
sformuEowanie	decyzji	 pozwolenia	na	budowę.	Na	
podstawie	 ustaleG	 planu	 morliwe	 będzie	 znacz-
nie	większe	zainwestowanie	w	stosunku	do	stanu	
obecnego.

9)	 tre[ć	uwagi:	 dopuszczenie	do	 realizacji	 na	 jej	
terenie	obiektów	handlowych	 takre	o	powierzchni	
sprzedary	powyrej	2.000	m2

rozstrzygnięcie:	nieuwzględniona
uzasadnienie:	 projekt	 planu	musi	 być	 zgodny	 ze	

ｧStudium...ｦ-	a	w	ｧStudium...ｦ	nie	ma	tu	wskaza-
nych	miejsc	do	lokalizacji	tego	typu	obiektów.

10)	tre[ć	uwagi:	nie	przedkEadanie	tego	planu	pod	
obrady	Rady	Miasta	Poznania,	a	w	konsekwencji	o	
niepodejmowanie	uchwaEy	o	jego	uchwaleniu.

rozstrzygnięcie:	nieuwzględniona
uzasadnienie:	 projekt	 zostaE	 sporządzony	 i	 prace	

zostaEy	ukoGczone,	projekt	okre[la	zasady	zabudo-
wy	i	zagospodarowania	na	tym	terenie

§2.	Uwaga	wniesiona	przez	osobę	fizyczną:
1)	 tre[ć	uwagi:	uwzględnienie	w	projekcie	planu	

ustalone,	 po	 przeprowadzeniu	 analizy	 funkcji	 oraz	
cech	 zabudowy	na	obszarze	 tym,	 jedynie	 sEusznej	
zabudowy	mieszkalnej	｠	wielorodzinnej

rozstrzygnięcie:	nieuwzględniona	
uzasadnienie:	 Projekt	 planu	musi	 być	 zgodne	 ze	

ｧStudium...ｦ	｠	art.	20	ust.	1,	art.	17	ust.	4	 i	art.	
14	ust.	5	ustawy	o	planowaniu	 i	 zagospodarowa-
niu	przestrzennym.	W	ｧStudium....ｦ	na	terenie	P/U	
zakEada	 się	 tu	 funkcje	 zabudowy	 [redniowysokiej,	
przemysEowej	i	usEugowej.

2)	tre[ć	uwagi:	Brak	spoisto[ci	planu	(projektu)	co	
do	funkcji	z	planem	sąsiedniej	gminy	LuboG.

rozstrzygnięcie:	nieuwzględniona
uzasadnienie:	 projekt	 uzyskaE	 pozytywną	 opinię	

gminy	sąsiedniej	｠	LuboG	w	zakresie	funkcji.

§3.	 Uwagi	 wniesione	 przez	 Stowarzyszenie	 na	
rzecz	 Ekologicznej	 Komunikacji	 ｧSekcja	 Rowerzy-
stów	MiejskichｦOs.	J.	III	Sobieskiego	5/32,	60-688	
PoznaG

1)	 tre[ć	 uwagi:	 dokonanie	 zmian	 w	 projekcie	
uchwaEy	poprzez	zastąpienie	w	§9	ust.	6	pkt	2	lit.	
d)	sformuEowania	przewidującego	dopuszczenie	lo-
kalizacji	w	ul.	28	Czerwca	1956	r.	ｧ[cierki	rowero-
wej	 po	 zachodniej	 stronie	 drogiｦ	 sformuEowaniem	
przewidującym	 (lub	 dopuszczającym)	 lokalizację	
dróg	rowerowych	po	obu	stronach	tej	ulicy.

rozstrzygnięcie:	nieuwzględniona
uzasadnienie:	 Projekt	 planu	 zakEada	 w	 ul.	 28	

czerwca	1956	 r.	 [cierkę	 rowerową	po	 zachodniej	
stronie	jezdni.	Po	stronie	wschodniej	nie	ma	miejsca	
na	 prowadzenie	 drogi	 rowerowej.	 Projekt	 dopusz-
cza	 lokalizację	 dodatkowych	 innych	 nir	 ustalone	
planem,	elementów	ukEadu	komunikacyjnego,	ale	z	
zachowaniem	 ciągEo[ci	 powiązaG	 poszczególnych	
elementów	np.	[cierek	rowerowych.

§4.	 Uwagi	 wniesione	 przez:	 Wielkopolskie	 Cen-
trum	Wspierania	Inwestycji	Sp.	z	o.o.	ul.	28	Czerw-
ca	1956	r.	Nr	398	61-441	PoznaG

1)	 tre[ć	 uwagi:.	 Dla	 terenu	 KD-D,	 wnioskuję	 o	
doprecyzowanie	 lokalizacji	 pasa	 drogowego	 pla-
nowanej	 przebudowy	 ulicy	 Samotnej.	 Lokalizacja	
pasa	drogowego	w	projekcie	przechodzi	przez	frag-
ment	dziaEki	będącej	wEasno[cią	WCWI.	SpóEka	po-
siada	 warną	 decyzję	 o	 pozwoleniu	 na	 budowę	 nr	
2782/2008	 z	 dnia	24.11.2008	 r.	 z	 której	wynika	
lokalizacja	pasa	drogowego	w	obrębie	dziaEek	będą-
cych	wEasno[cią	WCWI.	Ponadto,	w	związku	z	za-
miarem	realizacji	obiektów	PPTP,	na	wniosek	SpóEki	
wydana	 zostaEa	 decyzja	WydziaEu	Ochrony	Zrodo-
wiska,	znak	OS.	III	/	76391	-	574	/	08	zezwalająca	
na	usunięcie	zieleni	kolidującej	z	planową	budową,	
w	 tym	 czę[ci	 zieleni	 mieszczącej	 się	 w	 granicach	
projektowanego	planu	(w	projekcie	planu	fragment	
zieleni	zajęty	zostaE	przez	chodnik	ulicy	Samotnej).

rozstrzygnięcie:	nieuwzględniona
uzasadnienie:	 fragmenty	 dziaEek	 WCWI	 znajdują	

się	w	liniach	rozgraniczających	ulicy	Samotnej.	Ulica	
ta	na	odcinku	dziaEek	nalerących	do	firmy	WCWI	do	
ul.	28	czerwca	56,	nie	ma	chodnika,	stąd	fragmenty	
dziaEek	 znajdą	 się	 w	 liniach	 rozgraniczających	 uli-
cy	Samotnej,	aby	umorliwić	 realizację	dodatkowej	
jezdni	i	chodnika.	Projekt	planu	nie	przesądza	o	roz-
wiązaniach	w	ramach	linii	rozgraniczających	drogi,	
ale	zapewnia	szeroko[ć,	która	umorliwi	 lokalizację	
wymaganych	ustaleniami	planu	elementów	drogi.

2)	 tre[ć	 uwagi:	 W	 związku	 z	 potencjalnym	 roz-
wojem	 PoznaGskiego	 Parku	 Technologiczno	 -Prze-
mysEowego,	 inwestycji	 realizowanej	 na	 sąsiednich	
dziaEkach	(przy	ul.	28	Czerwca	1956	r.,	nr	398/400),	
wnoszę	 o	 podwyrszenie	 wskapnika	 maksymalnej	
wysoko[ci	zabudowy	do	20	metrów	równier	pozo-
staEej	w	pozostaEej	czę[ci	obszaru	P/U.

Zwiększenie	 wskapnika	 maksymalnej	 wysoko[ci	
budynków	 z	 16	 do	 20	 metrów	 (dodatkowa	 kon-
dygnacja),	 przy	 rym	 samym	 procencie	 zabudowy,	
more	 znacząco	 poprawić	 parametry	 ekonomiczne	
przyszEych	inwestycji,	rym	samym	wpEynie	na	atrak-
cyjno[ć	biznesową	względem	potencjalnych	 inwe-
storów,	banków.

rozstrzygnięcie:	nieuwzględniona
uzasadnienie:	ustalenia	projektu	mpzp	umorliwia-

ją	 stopniowanie	 wysoko[ci,	 z	 zaakcentowaną	 na	
wjepdzie	z	autostrady	bramą	miasta	w	postaci	pod-
wyrszenia	 zabudowy.	 Po	 stronie	 wschodniej	 jak	 i	
zachodniej	dominują	tereny	zieleni,	od	poEudnia	za-
budowa	niska	-	stąd	proponowane	w	uwadze	pod-
wyrszenie	 zabudowy	 o	 jedną	 kondygnację	 na	 ob-
szarze	ok.	8,0	ha	będzie	skutkować	w	krajobrazie	
ostrą	krawędzią	zabudowy,	która	nie	będzie	harmo-
nijnie	wpisywać	się	w	przestrzeG.	
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Na	 podstawie	 art.	 20	 ust.	 1	 ustawy	 z	 dnia	 27	
marca	 2003	 r.	 o	 planowaniu	 i	 zagospodarowaniu	
przestrzennym	(Dz.U.	z	2003	r.	Nr	80,	poz.	717,	z	
2004	r.	Nr	6,	poz.	41	i	Nr	141,	poz.	1492,	z	2005	r.	
Nr	113,	poz.	954	i	Nr	130,	poz.	1087,	z	2006	r.	Nr	
45,	poz.	319	i	Nr	225,	poz.	1635,	z	2007	r.	Nr	127,	
poz.	880	oraz	z	2008	r.	Nr	123,	poz.	803,	Nr	199,	
poz.	1227,	Nr	201,	poz.	1237	i	Nr	220,	poz.	1413)	
Rada	Miasta	Poznania	rozstrzyga,	co	następuje:

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

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

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

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

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

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

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

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

Finansowanie	 inwestycji	będzie	odbywać	się	po-
przez:

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

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

3)	UdziaE	 inwestorów	w	finansowaniu	w	ramach	
porozumieG	o	charakterze	cywilno	｠	prawnym	
lub	w	formie	partnerstwa	publiczno	｠	prywat-
nego	｠	ｧPPPｦ,	a	takre	wEa[cicieli	nieruchomo-
[ci.

ZaEącznik	Nr	3
do	UchwaEy	Nr	LXI/837/V/2009	r.

Rady	Miasta	Poznania
z	dnia	13	papdziernika	2009	r.

ROZSTRZYGNIĘCIE	RADY	MIASTA	POZNANIA	O	SPOSOBIE	REALIZACJI,	ZAPISANYCH	W	MIEJSCO-
WYM	PLANIE	ZAGOSPODAROWANIA	PRZESTRZENNEGO	ｧREJON	ULICY	SAMOTNEJｦ	W	POZNANIU	
INWESTYCJI	Z	ZAKRESU	INFRASTRUKTURY	TECHNICZNEJ,	KTÓRE	NALEqĄ	DO	ZADAF	WDASNYCH	

GMINY,	ORAZ	O	ZASADACH	ICH	FINANSOWANIA


