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Załącznik nr 3 
do uchwały nr XVII/189/VI/2011 

Rady Miasta Poznania 
z dnia 30 sierpnia 2011 r. 

 
ROZSTRZYGNIĆCIE RADY MIASTA POZNANIA O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W MIEJSCOWYM 
PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO "ŁAWICA 3" W POZNANIU, INWESTYCJI Z ZAKRESU 
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAĈ WŁASNYCH GMINY, ORAZ ZASAD ICH FI-

NANSOWANIA 
 

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 oraz 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 inwesty-
cji z zakresu infrastruktury technicznej: 
1. Zadania w zakresie realizacji dróg publicznych 

przewidzianych w planie oraz związanych 
z nimi wykupami terenów prowadzić bćdą 
właċciwe jednostki miejskie. 

2. Zadania w zakresie infrastruktury technicznej 
prowadzić bćdą właċciwe przedsićbiorstwa, w 
kompetencji których leży rozwój sieci: wodo-
ciągowej i kanalizacji sanitarnej, energetycz-
nej, gazociągowej i cieplnej, zgodnie z miej-
scowym planem zagospodarowania prze-
strzennego oraz na podstawie przepisów od-
rćbnych. Zadania w zakresie gospodarki od-
padami realizowane bćdą zgodnie z planem 
gospodarki odpadami oraz na podstawie prze-
pisów odrćbnych. 

 
 

 
3. Podstawć przyjćcia do realizacji zadaĉ okreċlo-

nych w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego, które należą do zadaĉ wła-
snych gminy, stanowić bćdą zapisy Wielolet-
niej Prognozy Finansowej Miasta Poznania. 

4. Okreċlenie terminów przystąpienia i zakoĉczenia 
realizacji tych zadaĉ, ustalone bćdzie według 
kryteriów i zasad przyjćtych przy konstruowa-
niu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 
Poznania. 

5. Inwestycje realizowane mogą być etapowo w 
zależnoċci od wielkoċci ċrodków przeznaczo-
nych na inwestycje. 

 
§ 2 Zasady finansowania inwestycji z zakresu in-
frastruktury technicznej okreċlonych w planie. 
Finansowanie inwestycji bćdzie mogło odbywać 
sić poprzez: 
1) wydatki z budżetu gminy, 
2) współfinansowanie ċrodkami zewnćtrznymi, 
poprzez budżet gminy – 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 XVII/190/VI/2011 RADY MIASTA POZNANIA 

 z dnia 30 sierpnia 2011 r. 

 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Sypniewo” 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 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, z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 
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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 „Sypniewo” w Poznaniu, po 
stwierdzeniu jego zgodnoċci z ustaleniami "Studium 
uwarunkowaĉ i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego miasta Poznania" (uchwała Nr 
XXXI/299/V/2008 Rady Miasta Poznania z dnia 18 
stycznia 2008 r.), zwany dalej „planem”.   

2.  Granicć obszaru objćtego planem okreċla 
rysunek planu.   

3.  Integralnymi czćċciami uchwały są:   
1)  załącznik Nr 1 – stanowiący czćċć graficzną, 

zwaną „rysunkiem planu”, opracowany 
w skali 1: 2000 i zatytułowany: Miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego 
„Sypniewo” w Poznaniu;   

2)  załącznik Nr 2 – stanowiący rozstrzygnićcie 
Rady Miasta Poznania o sposobie rozpatrze-
nia uwag wniesionych do projektu planu;   

3)  załącznik Nr 3 – stanowiący rozstrzygnićcie 
Rady Miasta Poznania o sposobie realizacji 
zapisanych w planie inwestycji z zakresu in-
frastruktury technicznej, które należą do za-
daĉ własnych gminy, oraz zasadach ich fi-
nansowania, zgodnie z przepisami 
o finansach publicznych.   

 
§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:    

1)  klinie zieleni – należy przez to rozumieć 
fragment systemu zieleni miasta Poznania, 
obejmujący: lasy, doliny rzek i strumieni, te-
reny rolnicze, pełniący w strukturze prze-
strzennej miasta funkcje ekologiczne i klima-
tyczne;   

2)  ogrodzeniu ażurowym – należy przez to ro-
zumieć ogrodzenie, w którym czćċć ażurowa 
stanowi nie mniej niż 60% powierzchni cał-
kowitej ogrodzenia;   

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

4)  powierzchni zabudowy   – należy przez to ro-
zumieć sumć powierzchni wszystkich budyn-
ków zlokalizowanych na działce, wyznaczo-
nych przez rzut pionowy zewnćtrznych kra-
wćdzi ċcian budynku na powierzchnić terenu;   

5)  reklamie – należy przez to rozumieć noċnik 
informacji wizualnej w jakiejkolwiek material-
nej formie, wraz z elementami konstrukcyj-
nymi i zamocowaniami, niebćdący szyldem, 
tablicą informacyjną lub znakiem w rozumie-
niu przepisów o znakach i sygnałach drogo-
wych;   

6)  szyldzie – należy przez to rozumieć oznacze-
nie jednostki organizacyjnej lub przedsićbior-

cy, ich siedzib lub miejsc wykonywania dzia-
łalnoċci;   

7)  tablicy informacyjnej   – należy przez to ro-
zumieć element systemu informacji miejskiej, 
informacji turystycznej, przyrodniczej lub 
edukacji ekologicznej;   

8)  zieleni niskiej   - należy przez to rozumieć: by-
liny, roċliny okrywowe, trawy i zioła.   

 
§ 3. Ustala sić nastćpujące przeznaczenie terenów:     

1)  teren lasu w klinie zieleni, oznaczony symbo-
lem   Kz-ZL ;   

2)  tereny rolnicze w klinie zieleni, oznaczone 
symbolami: 1Kz-R  , 2Kz-R  , 3Kz-R  ; 

3)  teren ogrodów działkowych w klinie zieleni, 
oznaczony symbolem   Kz-ZD  ;   

4)  teren komunikacji:   
a)  drogi publicznej, oznaczony symbolem   KD-L  

,   
b)  drogi wewnćtrznej, oznaczony symbolem   

KDWxs.   
 
§ 4. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego:     

1)  ustala sić ochronć walorów krajobrazowych 
lasów, polan ċródleċnych, pól, zieleni natu-
ralnej, alei drzew;   

2)  zakazuje sić lokalizacji:   
a)  reklam,   
b)  nowych napowietrznych sieci infrastruktury 

technicznej;   
3)  dopuszcza sić lokalizacjć:   
a)  tablic informacyjnych i szyldów,   
b)  sieci infrastruktury technicznej, zgodnie 

z przepisami odrćbnymi, z zastrzeżeniem pkt 
2 lit. b,   

c)  obiektów małej architektury,   
d)  ċcieżek pieszych i rowerowych.   

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

1)  zachowanie pomnika przyrody – alei kaszta-
nowców, wpisanego do Wojewódzkiego Re-
jestru Pomników Przyrody pod nr. 180/49, 
wskazanego na rysunku planu;   

2)  zagospodarowanie ogrodów działkowych, 
zgodnie z przepisami odrćbnymi;   

3)  zachowanie ciągłoċci funkcjonowania istnie-
jącego systemu melioracyjnego;   

4)  dostćp do cieków i rowów na potrzeby wy-
konywania robót konserwacyjnych i hydro-
technicznych, zgodnie z przepisami odrćbny-
mi;   

5)  utrzymanie jakoċci gleby i ziemi na poziomie 
wymaganych standardów, a w przypadku gdy 
nie są one zachowane, doprowadzenie jakoċci 
gleby i ziemi do wymaganych standardów, 
zgodnie z przepisami odrćbnymi;   

6)  odprowadzenie ċcieków bytowych do sieci 
kanalizacji sanitarnej, z zastrzeżeniem § 10 pkt 
5;   



Dziennik Urzćdowy 
Województwa Wielkopolskiego Nr 302 – 29374 – Poz. 4845 
 

7)  zagospodarowanie wód opadowych lub roz-
topowych w granicach terenów, z zastrzeże-
niem pkt 8;   

8)  odprowadzanie wód opadowych lub rozto-
powych z terenu KD-L do kanalizacji deszczo-
wej lub rowu;   

9)  stosowanie nawierzchni przepuszczalnych na 
terenach dróg wewnćtrznych;   

10)  zakaz stosowania pieców i trzonów kuchen-
nych na paliwo stałe, z wyjątkiem paliw od-
nawialnych z biomasy;   

11)  dopuszczenie stosowania indywidualnych 
systemów grzewczych, zgodnie z przepisami 
odrćbnymi;   

12)  segregacjć, gromadzenie i zagospodarowa-
nie odpadów, zgodnie z przepisami odrćb-
nymi;   

13)  zagospodarowanie mas ziemnych powsta-
łych podczas prac budowlanych w granicach 
terenu, z dopuszczeniem usuwania ich nad-
miaru, zgodnie z przepisami odrćbnymi;   

14)  zapewnienie właċciwego klimatu akustycz-
nego w pomieszczeniach wymagających 
ochrony akustycznej, zgodnie z przepisami 
odrćbnymi.   

 
§ 6. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturo-
wego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej na 
terenie Kz-ZL, w strefie stanowiska archeologiczne-
go, wskazanej na rysunku planu, ustala sić ochronć 
zabytków zgodnie z przepisami odrćbnymi.    
 
§ 7. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania 
terenów lub obiektów podlegających ochronie:    

1)  okreċla sić, zgodnie z rysunkiem planu, za-
sićg czwartorzćdowego zbiornika wód pod-
ziemnych – Dolina Kopalna Wielkopolska, 
wskazanego jako obszar szczególnej ochrony, 
w którym ustala sić zasady zagospodarowa-
nia zgodnie z planem i przepisami odrćbnymi;   

2)  na terenach 1Kz-R , 2Kz-R , 3Kz-R , w zakresie 
ograniczenia odpływu azotu ze źródeł rolni-
czych, obowiązują przepisy odrćbne.   

 
§ 8. W zakresie szczególnych warunków zagospoda-
rowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowa-
niu:    

1)  zakazuje sić lokalizacji budynków na terenach 
oznaczonych na rysunku planu symbolami:   
Kz-ZL , 1Kz-R , 2Kz-R , 3Kz-R , KD-L  , KDWxs  ;   

2)  przy nasadzeniach drzew i krzewów ustala 
sić uwzglćdnienie przebiegu tras podziem-
nych sieci infrastruktury technicznej oraz 
urządzeĉ melioracji wodnych.   

 
§ 9. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy 
i budowy systemów komunikacji, dla terenów komu-
nikacji ustala sić:    

1)  szerokoċć w liniach rozgraniczających, zgod-
nie z rysunkiem planu;   

2)  dla terenu KD-L klasć drogi lokalnej;   
3)  na terenie KD-L  :   

a)  lokalizacjć jezdni z dwoma pasami ruchu, 
z uwzglćdnieniem § 5 pkt 1,   

b)  w pasie mićdzy drzewami lokalizacjć chodni-
ka i ċcieżki rowerowej, z dopuszczeniem za-
miany na ċcieżkć pieszo-rowerową,   

c)  dopuszczenie lokalizacji zjazdów, zgodnie 
z przepisami odrćbnymi, z uwzglćdnieniem 
lit. d,   

d)  zakaz lokalizacji zjazdów z terenu KD-L na te-
ren 1Kz-R  ,   

e)  lokalizacjć zieleni niskiej, zgodnie z rysun-
kiem planu;   

4)  parametry drogi KD-L,   zgodnie z klasyfikacją 
i przepisami odrćbnymi;   

5)  na terenie   KDWxs   lokalizacjć pieszo-jezdni, 
zakoĉczonej placem do zawracania dla samo-
chodów, z dopuszczeniem lokalizacji stano-
wisk postojowych;   

6)  powiązanie terenów komunikacji z zewnćtrz-
nym układem dróg publicznych, w oparciu 
o przepisy odrćbne, z zachowaniem ciągłoċci 
elementów pasa drogowego, w szczególnoċci 
jezdni, ċcieżek rowerowych, chodników;   

7)  dopuszczenie na terenach KD-L i KDWxs   lo-
kalizacji dodatkowych, innych niż ustalone 
planem, elementów układu komunikacyjnego, 
zgodnie z przepisami odrćbnymi;   

8)  dopuszczenie lokalizacji ogrodzeĉ związa-
nych z funkcjonowaniem układu drogowego, 
zgodnie z przepisami odrćbnymi.   

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

1)  powiązanie sieci infrastruktury technicznej 
z układem zewnćtrznym oraz zapewnienie 
dostćpu do sieci zgodnie z przepisami odrćb-
nymi;   

2)  dopuszczenie podłączenia terenu   Kz-ZD   do 
sieci wodociągowej;   

3)  dopuszczenie robót budowlanych w zakresie:   
a)  sieci infrastruktury technicznej, w tym 

w szczególnoċci: sieci wodociągowej, kanali-
zacyjnej, gazowej, elektroenergetycznej, tele-
komunikacyjnej,   

b)  systemu monitoringu wizyjnego, służb ra-
towniczych i bezpieczeĉstwa publicznego;   

4)  w przypadku braku technicznej możliwoċci 
realizacji sieci infrastruktury technicznej na te-
renach komunikacji, dopuszczenie lokalizacji 
tej sieci poza pasami drogowymi, na terenach 
przyległych;   

5)  dopuszczenie odprowadzenia ċcieków byto-
wych do szczelnych zbiorników bezodpływo-
wych na terenie   Kz-ZD  , do czasu budowy 
sieci kanalizacji sanitarnej.   

 
§ 11. W zakresie szczegółowych parametrów 
i wskaźników zagospodarowania, dla terenu ozna-
czonego symbolem Kz-ZL    

1)  ustala sić prowadzenie gospodarki leċnej 
zgodnie z planem urządzenia lasu;   
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2)  zakazuje sić grodzenia terenu, z wyjątkiem 
przypadków wynikających z prowadzenia go-
spodarki leċnej;   

3)  dopuszcza sić lokalizacjć:   
a)  dróg wewnćtrznych,   
b)  duktów leċnych, w tym przeznaczonych dla 

rekreacyjnej jazdy konnej,   
c)  drogowych obiektów inżynierskich związa-

nych z elementami zagospodarowania, o któ-
rych mowa w lit. a-b,   

d)  urządzeĉ wodnych, zgodnie z przepisami od-
rćbnymi,   

e)  urządzeĉ turystycznych, zgodnie z przepisami 
odrćbnymi;   

4)  ustala sić dostćp do dróg publicznych po-
przez drogi wewnćtrzne, zgodnie z przepisami 
odrćbnymi.   

 

§ 12. W zakresie szczegółowych parametrów 
i wskaźników zagospodarowania, dla terenów ozna-
czonych symbolami  1Kz-R , 2Kz-R, 3Kz-R    

1)  dopuszcza sić lokalizacjć ogrodzeĉ wyłącznie 
ażurowych, bez podmurówki;   

2)  dopuszcza sić lokalizacjć dróg wewnćtrz-
nych;   

3)  ustala sić dostćp do przyległych dróg pu-
blicznych lub poprzez drogi wewnćtrzne, 
zgodnie z przepisami odrćbnymi, z zastrzeże-
niem § 9 pkt 3 lit. d.   

 
§ 13. W zakresie szczegółowych parametrów i 
wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospo-
darowania, na terenie oznaczonym symbolem  Kz-ZD    

1)  dopuszcza sić lokalizacjć:   
a)  na każdej działce w ogrodzie działkowym 

jednej altany lub jednego budynku gospo-
darczego,   

b)  budynku administracyjno-socjalnego na te-
renie ogólnym ogrodu działkowego,   

c)  dróg wewnćtrznych, dojċć i dojazdów oraz 
stanowisk postojowych,   

d)  ogrodzeĉ, z zastrzeżeniem lit. e,   
e)  ogrodzeĉ ażurowych o wysokoċci do 1,0 m 

na granicy poszczególnych działek w ogrodzie 
działkowym,   

f)  wolno stojącej stacji transformatorowej na 
terenie ogólnym ogrodu działkowego, 
z możliwoċcią wymiany na stacjć małogaba-
rytową, zgodnie z przepisami odrćbnymi,   

g)  stacji transformatorowej wbudowanej 
w budynek administracyjno-socjalny, zgodnie 
z przepisami odrćbnymi,   

h)  hydroforni;   
2)  ustala sić:   
a)  powierzchnić zabudowy działki w ogrodzie 

działkowym nie wićkszą niż 35 m 2 ,   
b)  powierzchnić zabudowy budynku admini-

stracyjno-socjalnego nie wićkszą niż 250 m 2 ,   
c)  powierzchnić biologicznie czynną nie mniej-

szą niż 70% działki w ogrodzie działkowym,   
d)  powierzchnić nowo wydzielanej działki 

w ogrodzie działkowym, zgodnie z przepisami 
odrćbnymi,   

e)  wysokoċć zabudowy nie wićkszą niż 5,0 m 
w przypadku dachu stromego i nie wićkszą 
niż 4,0 m w przypadku dachu płaskiego,   

f)  wysokoċć wolno stojącej, małogabarytowej 
stacji transformatorowej nie wićkszą niż 3,6 
m,   

g)  dachy dowolne,   
h)  w przypadku lokalizacji wolno stojącej mało-

gabarytowej stacji transformatorowej, do-
puszczenie wydzielenia działki o powierzchni 
nie mniejszej niż 50 m2 ,   

i)  dostćp do przyległych dróg publicznych lub 
poprzez drogi wewnćtrzne, zgodnie z przepi-
sami odrćbnymi.   

 
§ 14. Okreċla sić stawkć służącą naliczeniu opłaty 
z tytułu wzrostu wartoċci nieruchomoċci w wysoko-
ċci 30%.    
 
§ 15. Wykonanie uchwały powierza sić Prezydentowi 
Miasta Poznania.    
 
§ 16. 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 2  
do uchwały nr XVII/190/VI/2011 

Rady Miasta Poznania 
z dnia 30 sierpnia 2011 r. 

 

ROZSTRZYGNIĆCIE RADY MIASTA POZNANIAO SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO 
PROJEKTU  MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO „SYPNIEWO” 

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 
Zgłaszający uwagć: Stowarzyszenie My Poznania-
cy, 60-116 Poznaĉ, ul. Turniowa 22. 
Uwaga dotyczy: utworzenia strefy ochrony kon-
serwatorskiej dla zabytkowej alei kasztanowców 
chronionej prawem (zachowanie i ochrona pomni-
ka przyrody – alei kasztanowców, wpisanego do 
Wojewódzkiego Rejestru Pomników Przyrody pod 
nr. 180/49, uwzglćdniającej najnowsze wyniki pol-
skich i ċwiatowych doċwiadczeĉ z zakresu arbory-
styki). 
Rozstrzygnićcie: uwaga nieuwzglćdniona. 
Uzasadnienie:  
Nie utworzono „strefy ochrony konserwatorskiej” 
dla zabytkowej alei kasztanowców w rozumieniu 
publikacji Zbigniewa Chachulskiego pt. „Pielć-
gnowanie i leczenie drzew starszych”, na którą 
powołuje sić zgłaszający uwagć. Strefa taka ozna-
cza zakaz lokalizacji obiektów budowlanych i bu-
dowli w strefie co najmniej 15,0 m od osi pnia 
drzewa. Utworzenie takiej strefy jest niemożliwe, 
ponieważ w obszarze 10,0 m od osi pnia połu-
dniowego szpaleru drzew już wystćpują podziem-
ne sieci infrastruktury technicznej: telekomunikacji 
oraz sieć wodociągowa. W związku z tym, nie są tu 
wykluczone roboty budowlane związane z ich 
remontem. 
 
§ 2 
Zgłaszający uwagć: Stowarzyszenie My Poznania-
cy, 60-116 Poznaĉ, ul. Turniowa 22. 
Uwaga dotyczy: poszerzenia lub przesunićcia pasa 
nowo projektowanej drogi poza strefć ochrony 
konserwatorskiej, to znaczy poza obrys rzutu po-
ziomego koron kasztanowców w zabytkowej alei w 
taki sposób, aby droga ta została wybudowana w  
 
 
 

 
bezpiecznej odległoċci od chronionych prawem 
drzew. Wnioskujemy o takie usytuowanie drogi, 
aby jej północny skraj przebiegał co najmniej w 
odległoċci ... 5 m od skraju poziomego rzutu koron 
drzew. Takie rozwiązanie byłoby zgodne z zalece-
niami zarówno polskich autorów, jak i zaleceniami 
Mićdzynarodowego Towarzystwa Ochrony Drzew, 
Oddział w Polsce (International Society of Arbori-
culture – ISA) oraz badaniami amerykaĉskimi. 
Odległoċci te powinny wynikać z opracowanego 
szczegółowego planu zabezpieczenia drzew, który 
powinien wyznaczać linie zabezpieczenia drzew 
zgodnie z najnowszymi badaniami i zaleceniami 
instytucji profesjonalnie zajmujących sić ochroną 
drzew. 
Rozstrzygnićcie: uwaga nieuwzglćdniona w czćċci. 
Uzasadnienie:  
Uwaga uwzglćdniona jest w czćċci dotyczącej 
poszerzenia drogi KD-L, natomiast nieuwzglćdnio-
na w zakresie odsunićcia jezdni o co najmniej 5,0 
m od skraju poziomego rzutu koron drzew. W 
projekcie planu wprowadzono linie rozgraniczają-
ce planowanej drogi KD-L w sposób umożliwiający 
usytuowanie jezdni w odległoċci co najmniej 10,5 
m od osi pnia południowego szpaleru drzew. Po-
nieważ w obszarze 10,0 m od osi pnia południo-
wego szpaleru drzew już wystćpują podziemne 
sieci infrastruktury technicznej: telekomunikacji 
oraz sieć wodociągowa, w projekcie planu przyjćto 
lokalizacjć wodociągu, jako graniczną dla lokaliza-
cji nowych obiektów budowlanych. Jest to zgodne 
ze wskazaniem Zarządu Zieleni Miejskiej w Pozna-
niu, powołującym sić także na publikacjć Zbignie-
wa Chachulskiego pt. „Pielćgnowanie i leczenie 
drzew starszych”, wnioskującym o odsunićcie 
planowanej jezdni drogi KD-L o 2,0 m poza obrys 
korony drzew, czyli poza strefć lokalizacji istnieją-
cej sieci wodociągowej. 
 
§ 3 
Zgłaszający uwagć: Stowarzyszenie My Poznania-
cy, 60-116 Poznaĉ, ul. Turniowa 22. 
Uwaga dotyczy: wprowadzenia obowiązku założe-
nia pasa zieleni izolacyjnej – ewentualnie wspo-
maganego ekranami akustycznymi – po stronie 
południowej nowo projektowanej drogi (KD-L) w 
kierunku istniejących rodzinnych ogrodów dział-
kowych, z jednoczesnym zakazem zakładania no-
wych ogrodów działkowych w strefie bezpoċred-
niego wpływu nowo projektowanej drogi (KD-L). 
Rozstrzygnićcie: uwaga nieuwzglćdniona. 
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Uzasadnienie:  
Zgodnie z projektem planu, teren ogrodów dział-
kowych od strony planowanej drogi KD-L bćdzie 
poszerzony o około 17 m. Teren ten oddany do 
dyspozycji ROD umożliwi zagospodarowanie w 
zależnoċci od potrzeb, w tym nasadzeĉ zieleni 
izolacyjnej, jak również zakładania nowych ogro-
dów działkowych. Plan nie narzuca ROD zagospo-
darowania, które wynika z ustawy o Rodzinnych 
Ogrodach Działkowych. 
Z uwagi na wysokie walory krajobrazowe całego 
obszaru, w projekcie planu nie wskazano lokaliza-
cji ekranów akustycznych. Ewentualne zabezpie-
czenia przeciwhałasowe można uzyskać innymi 
metodami, w tym pasem zieleni izolacyjnej od 
strony drogi KD-L, którego lokalizacja jest możliwa 
w miejscu rezerwy terenowej na terenie ZD, jak to 
wskazuje prognoza oddziaływania na ċrodowisko, 
dotycząca projektu miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego „Sypniewo” w Pozna-
niu. 
 
§ 4 
Zgłaszający uwagć: Stowarzyszenie My Poznania-
cy, 60-116 Poznaĉ, ul. Turniowa 22. 
Uwaga dotyczy: wprowadzenia zapisu zobowiązu-
jącego inwestora do obsadzenia nowo projekto-
wanej drogi drzewami tego samego gatunku, co 
droga z chronioną prawem aleją kasztanowców. 
Rozstrzygnićcie: uwaga nieuwzglćdniona. 
Uzasadnienie: 
Zgodnie z projektem planu, na terenie drogi KD-L 
nie wskazano obowiązku lokalizacji nowych drzew. 
Jednoczeċnie poszerzając teren ogrodów działko-
wych od strony planowanej drogi KD-L o około 17 
m, umożliwia sić utworzenie bufora mićdzy ROD a 
drogą, do wykorzystania w sposób najbardziej 
optymalny dla użytkowników terenu ZD, w tym 
pod nasadzenia szpaleru drzew. 
 
§ 5 
Zgłaszający uwagć: Stowarzyszenie My Poznania-
cy, 60-116 Poznaĉ, ul. Turniowa 22. 
Uwaga dotyczy: doprecyzowania (uzupełnienia) o 
wymiary § 4 projektu uchwały „ċcisłą lokalizacjć 
drogi KD-L”, z uwzglćdnieniem szerokoċci strefy 
ochrony konserwatorskiej oraz linii zabezpieczenia 
drzew. 
Rozstrzygnićcie: uwaga nieuwzglćdniona. 
Uzasadnienie:  
Linie rozgraniczające drogi KD-L precyzyjnie okre-
ċla rysunek planu, przekazywany po uchwaleniu w 
formie elektronicznej jednostkom odpowiedzial-
nym za podział terenów. W projekcie znalazły sić 
również zapisy mówiące o lokalizacji jezdni, z 
uwzglćdnieniem zachowania pomnika przyrody – 
alei kasztanowców, wpisanego do Wojewódzkiego 
Rejestru Pomników Przyrody oraz poza strefą loka-
lizacji zieleni niskiej. 
 

§ 6 
Zgłaszający uwagć: Stowarzyszenie My Poznania-
cy, 60-116 Poznaĉ, ul. Turniowa 22. 
Uwaga dotyczy: precyzyjnego okreċlenia strefy lub 
stref zagrożenia systemów korzeniowych drzew 
zabytkowej alei. 
Rozstrzygnićcie: uwaga nieuwzglćdniona w czćċci. 
Uzasadnienie:  
Uwaga nieuwzglćdniona w czćċci dotyczącej pre-
cyzyjnego okreċlenia strefy lub stref zagrożenia 
systemów korzeniowych, natomiast uwzglćdniona 
w czćċci dotyczącej wyznaczenia zieleni niskiej w 
strefie zagrożenia korzeni. W projekcie planu 
wprowadzono zapisy ochronne dla istniejących 
drzew, poprzez zabezpieczenie strefy około 10,0 m 
od osi pnia południowego szpaleru drzew, zielenią 
niską, tworzącą trawy, zioła, byliny. Zgodnie 
z cytowaną publikacją Zbigniewa Chachulskiego 
pt. „Pielćgnowanie i leczenie drzew starszych”, 
odległoċć ta na stan obecny stanowi „strefć zagro-
żenia korzeni”. Jednak mimo zabezpieczenia usta-
leniami planu tego obszaru przed lokalizacją no-
wych obiektów budowlanych, nie można nazwać 
go „strefą zagrożenia korzeni”, bowiem istniejące 
podziemne sieci infrastruktury technicznej nie 
wykluczają robót budowlanych związanych z ich 
remontem. 
 
§ 7 
Zgłaszający uwagć: Stowarzyszenie My Poznania-
cy, 60-116 Poznaĉ, ul. Turniowa 22. 
Uwaga dotyczy: wprowadzenia i konsekwentnego 
respektowania definicji normatywnych pojćć z 
zakresu ochrony ċrodowiska i ochrony przyrody 
(pomnika przyrody). Wnioskujemy uwzglćdnić 
wybrane zapisy: wymienione w art. 3, ustawy z 
dnia 27 kwietnia 2001 r., Prawo ochrony ċrodowi-
ska (Dz. U. z 2008 r. (tekst jednolity) Nr 25, poz. 150 
ze zmianami), art. 5, pkt. 27, Ustawy z dnia 16 
kwietna 2004 r., o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 
r. Nr 151, poz. 1220 ze zmianami). 
Rozstrzygnićcie: uwaga nieuwzglćdniona. 
Uzasadnienie:  
Zgodnie z zasadami techniki prawodawczej, w 
aktach prawnych niższego rzćdu nie powiela sić 
definicji pojćć okreċlonych w aktach prawnych 
wyższego rzćdu. Odniesienie do ochrony wymie-
nionych pojćć z zakresu ochrony ċrodowiska i 
ochrony przyrody może zawierać – i zawiera – 
prognoza oddziaływania na ċrodowisko, dotycząca 
projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego „Sypniewo” w Poznaniu. 
 
§ 8 
Zgłaszający uwagć: Stowarzyszenie My Poznania-
cy, 60-116 Poznaĉ, ul. Turniowa 22. 
Uwaga dotyczy: wprowadzenia zapisów (zgodnie z 
wymaganiami Paĉstwowego Powiatowego In-
spektora Sanitarnego w Poznaniu), gwarantują-
cych realizacjć: „niezbćdnych rozwiązaĉ mających 
na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensa-
cjć przyrodniczą negatywnych oddziaływaĉ na 
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ċrodowisko”, w tym zapisów wykluczających moż-
liwe, szkodliwe oddziaływanie budowy nowo pro-
jektowanej drogi na istniejącą alejć zabytkowych 
kasztanowców i gwarantujących ich ochronć. 
Rozstrzygnićcie: uwaga nieuwzglćdniona. 
Uzasadnienie:  
Zapisów takich nie można umieċcić w uchwale 
projektu mpzp, bowiem są one poza zakresem 
problematyki mpzp, okreċlonym ustawą o plano-

waniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Usta-
lenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego nie odnoszą sić do realizacji zawartego 
w nim przeznaczenia czy zagospodarowania. Takie 
zapisy może czćċciowo zawierać – i zawiera – 
prognoza oddziaływania na ċrodowisko, dotycząca 
projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego „Sypniewo” w Poznaniu. 
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Załącznik nr 3 
do uchwały nr XVII/190/VI/2011 

Rady Miasta Poznania 
z dnia 30 sierpnia 2011 r. 

 
ROZSTRZYGNIĆCIE RADY MIASTA POZNANIA O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH W MIEJSCOWYM 

PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO „SYPNIEWO” W POZNANIU INWESTYCJI Z ZAKRESU 
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAĈ WŁASNYCH GMINY, ORAZ ZASADACH 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 wykupami terenów prowadzić bćdą właċci-
we jednostki miejskie. 
2. Zadania w zakresie infrastruktury technicznej 
prowadzić bćdą właċciwe przedsićbiorstwa, w 
kompetencji których leży rozwój sieci: wodocią-
gowej i kanalizacji sanitarnej, energetycznej, gazo-
ciągowej i cieplnej, zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego oraz na pod-
stawie przepisów odrćbnych. Zadania w zakresie 
gospodarki odpadami realizowane bćdą zgodnie z 
planem gospodarki odpadami 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 kry-
teriów i zasad przyjćtych przy konstruowaniu Wie-
loletniej Prognozy Finansowej Miasta Poznania. 
5. Inwestycje realizowane mogą być etapowo, w 
zależnoċci od wielkoċci ċrodków przeznaczonych 
na inwestycje. 
 
§ 2 Zasady finansowania inwestycji z zakresu in-
frastruktury technicznej, okreċlonych w planie. 
Finansowanie inwestycji bćdzie mogło odbywać 
sić poprzez: 
1) wydatki z budżetu gminy; 
2) współfinansowanie ċrodkami zewnćtrznymi, 
poprzez budżet gminy – 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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