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UCHWAŁA NR XV/148/VI/2011 RADY MIASTA POZNANIA 

 z dnia 12 lipca 2011 r. 

 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Podolany Zachód B 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 oraz z 2010 r. Nr 
28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675 i Nr 40, 
poz. 230 oraz z 2011 r. Nr 117, poz. 679) 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), 
uchwala sić, co nastćpuje:  
 
§ 1. 1.Uchwala sić miejscowy plan zagospodarowa-
nia przestrzennego Podolany Zachód B w Poznaniu, 
po stwierdzeniu zgodności 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: Biskupiĉska, Strzeszyĉ-
ska, Poroniĉska i Zakopiaĉska, określone na rysunku 
planu.   

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

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

2)  rozstrzygnićcie Rady Miasta Poznania 
o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu 
planu, stanowiące załącznik Nr 2 do 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 przepi-
sami o finansach publicznych, stanowiące za-
łącznik Nr 3 do uchwały.   

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:    
1)  dachu mansardowym – należy przez to ro-

zumieć dach wielospadowy, w którym każda 
z połaci składa sić z 2 czćści nachylonych pod 
różnym kątem, przy czym górna czćść połaci 
ma nachylenie nie mniejsze niż 20°, a dolna 
czćść nachylenie od 45° do 60°; w przypadku, 
gdy górna czćść połaci ma nachylenie wićk-
sze niż 40° dopuszcza sić nachylenie dolnej 
czćści połaci wićksze niż 60°;   

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

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 ścian budynku na powierzch-
nić terenu;   

6)  reklamie – należy przez to rozumieć nośnik 
informacji wizualnej w jakiejkolwiek material-
nej formie wraz z elementami konstrukcyjny-
mi i zamocowaniami, nie bćdący 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-
łalności;   

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 planu symbo-
lami: 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN, 
7MN, 8MN, 9MN, 10MN, 11MN, 12MN, 
13MN, 14MN, 15MN, 16MN, 17MN, 18MN, 
19MN;   

2)  teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej z usługami, oznaczony na rysunku planu 
symbolem MN/U;   

3)  tereny zabudowy mieszkaniowej wieloro-
dzinnej, oznaczone na rysunku planu symbo-
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lami: 1MW, 2MW, 3MW, 4MW, 5MW, 6MW, 
7MW;   

4)  usługowej, oznaczone na rysunku planu 
symbolami: 1U, 2U;   

5)  teren zabudowy usługowej lub techniczno-
produkcyjnej, oznaczony na rysunku planu 
symbolem U/P;   

6)  tereny komunikacji:   
a)  tereny dróg publicznych, oznaczone na ry-

sunku planu symbolami: 01KD-Z, 02KD-L, 
03KD-L, 04KD-L, 05KD-D, 06KD-D, 07KD-D, 
08KD-D, 09KD-D, 10KD-D, 11KD-Dxs, 12KD-
Dxs, 13KD-Dxs, 14KD-Dxs, 15KD-Dxs, 16KD-
Dxs, 17KD-Dxs, 18KD-Dxs, 19KD-Dxs, 20KD-
Dxs,   

b)  tereny dróg wewnćtrznych 1KDWx, 2KDWx;   
7)  tereny infrastruktury technicznej:   
a)  elektroenergetyki, oznaczone na rysunku 

planu symbolami: 1E, 2E, 3E, 4E, 5E,   
b)  kanalizacji i drogi wewnćtrznej – pćtli auto-

busowej, oznaczony na rysunku planu sym-
bolem K/KDWt.   

 
§ 4. W zakresie ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego ustala sić:    

1)  zakaz lokalizacji innych form zabudowy, niż 
wymienione dla poszczególnych terenów w § 
7, § 8, § 9, § 10, § 11, w szczególności zakaz 
lokalizacji budynków mieszkalnych wieloro-
dzinnych na terenach zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej i terenie zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej z usługami;   

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

3)  zakaz lokalizacji reklam, z uwzglćdnieniem 
§10 pkt 4 lit. f, §11 pkt 4 lit. g;   

4)  dopuszczenie umieszczania szyldów i tablic 
informacyjnych o łącznej powierzchni nie 
przekraczającej 2 m2 na jednej działce budow-
lanej, wyłącznie na elewacji budynku na wy-
sokości kondygnacji parteru lub na ogrodze-
niach, pod warunkiem zapewnienia swobod-
nego ruchu pieszych;   

5)  nakaz sytuowania zabudowy w nastćpujący 
sposób:   

a)  budynki mieszkalne, mieszkalne z usługami, 
usługowe, składy i magazyny oraz budynek 
stanowiący zaplecze transportu publicznego, 
zgodnie z wyznaczonymi na rysunku planu li-
niami zabudowy: obowiązującymi bądź nie-
przekraczalnymi, przy czym na obowiązującej 
linii zabudowy powinno znajdować sić nie 
mniej niż 70% ściany frontowej budynku, 
z uwzglćdnieniem pkt 6,   

b)  garaże i budynki gospodarcze, zgodnie z wy-
znaczonymi na rysunku planu liniami zabu-
dowy, z dopuszczeniem wycofania wzglćdem 
obowiązującej linii zabudowy;   

6)  dopuszczenie:   
a)  przekroczenia wyznaczonych nieprzekraczal-

nych lub obowiązujących linii zabudowy przez 
takie elementy budynku, jak: gzymsy, balko-

ny, 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,   

c)  lokalizacji zabudowy na działkach o nume-
rach ewidencyjnych: 19/5, 20/5 oraz 38/5, ark. 
04, obrćb Strzeszyn, niezależnie od wyzna-
czonych linii zabudowy,   

d)  lokalizacji zabudowy niezależnie od wyzna-
czonych linii zabudowy na terenie działki nr 
64/1 ark. 5, obrćb Strzeszyn, w przypadku jej 
podziału na nowe działki budowlane.   

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

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

2)  nakaz utrzymania jakości gleby i ziemi na po-
ziomie wymaganych standardów, a w przy-
padku gdy nie są one zachowane, doprowa-
dzenia jakości gleby i ziemi do wymaganych 
standardów, zgodnie z przepisami odrćbny-
mi;   

3)  nakaz gromadzenia, segregacji oraz zago-
spodarowania odpadów na zasadach okre-
ślonych w przepisach odrćbnych;   

4)  zachowanie istniejących drzew i krzewów, 
zgodnie z przepisami odrćbnymi, a w szcze-
gólności ochronć i uzupełnienie istniejących 
szpalerów drzew na terenach 02KD-L – ulicy 
Zakopiaĉskiej i 06KD-D – ulicy Kartuskiej, a w 
przypadku konieczności usunićcia istnieją-
cych 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 środowiska 
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 ścieków bytowych i komu-
nalnych do sieci kanalizacji sanitarnej;   

10)  dopuszczenie zagospodarowania wód opa-
dowych i roztopowych na terenach MN, 
MN/U, MW, U i U/P, zgodnie z przepisami od-
rćbnymi;   
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11)  na terenie U/P dla nawierzchni przeznaczo-
nych dla postoju i ruchu pojazdów samocho-
dowych nakaz zastosowania urządzeĉ pod-
czyszczających wody opadowe i roztopowe, 
zgodnie z przepisami odrćbnymi;   

12)  dopuszczenie zagospodarowania wód opa-
dowych i roztopowych na terenach KD-L, KD-
D, KD-Dxs i KDWx, K/KDWt, zgodnie z przepi-
sami odrćbnymi;   

13)  odprowadzenie wód opadowych i roztopo-
wych z terenu 01KD-Z wyłącznie do sieci ka-
nalizacji deszczowej;   

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

15)  w zakresie kształtowania komfortu akustycz-
nego w środowisku i w budynkach:   

a)  nakaz uzyskania określonych przepisami od-
rćbnymi dopuszczalnych poziomów hałasu 
w środowisku, 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,   

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

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

 - lokalizowanych wzdłuż ulic przeznaczonych 
do prowadzenia komunikacji autobusowej, 
w granicach planu oraz wzdłuż ul. Strzeszyĉ-
skiej,   

 - 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 § 12.   

 
§ 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 bezpieczeĉstwu ruchu,   
c)  tymczasowych obiektów budowlanych, 

z uwzglćdnieniem pkt 3.   
 

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

1)  lokalizacjć na działce budowlanej jednego 
budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz 
dopuszczenie lokalizacji na działce budowla-
nej jednego wolno stojącego garażu albo bu-
dynku gospodarczego, jeżeli pozwolą na to 
warunki techniczne, wynikające z przepisów 
odrćbnych, przy czym:   

a)  na terenach 2MN, 3MN, 5MN, 6MN, 8MN, 
9MN, 10MN, 11MN, 12MN, 16MN, 17MN na-
kazuje sić sytuowanie budynków mieszkal-
nych jako wolno stojących lub w zabudowie 
bliźniaczej, z uwzglćdnieniem pkt 2 i pkt 3,   

b)  na terenie 15MN nakazuje sić sytuowanie 
budynków mieszkalnych w zabudowie bliź-
niaczej lub zabudowie szeregowej,   

c)  na terenach 1MN, 4MN, 7MN, 13MN, 14MN, 
18MN, 19MN nakazuje sić sytuowanie wy-
łącznie budynków mieszkalnych w zabudowie 
szeregowej;   

2)  dopuszczenie zachowania istniejącej zabu-
dowy szeregowej na terenach 6MN, 12MN 
i 17MN bez prawa jej rozbudowy;   

3)  na terenie 12MN dopuszczenie realizacji no-
wej zabudowy szeregowej, wyłącznie wzdłuż 
terenu 09KD-D - ulicy Nałćczowskiej, jako 
uzupełnienie istniejącego ciągu zabudowy 
szeregowej;   

4)  dopuszczenie lokalizacji:   
a)  urządzeĉ budowlanych, dojść, dojazdów, 

obiektów małej architektury, sieci infrastruk-
tury technicznej,   

b)  dróg wewnćtrznych: na terenie 6MN - wy-
łącznie jako dostćp do działek o numerach 
ewidencyjnych: 19/5, 20/5 oraz 38/5, ark. 04, 
obrćb Strzeszyn oraz na terenach 4MN i 9MN;   

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

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

padku 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, z wyjątkiem działki nr 73 ark. 
4 obrćb Strzeszyn, dla której dopuszcza sić 
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powierzchnić zabudowy nie wićkszą niż 25% 
powierzchni tej działki,   

 - 35% powierzchni działki budowlanej w przy-
padku działek przeznaczonych pod zabudowć 
szeregową,   

b)  powierzchnić zabudowy budynku gospo-
darczego lub garażu nie wićkszą niż 40 m2 , 
z wyjątkiem budynku gospodarczego lub ga-
rażu sytuowanego na działce nr 22/1, ark. 04, 
obrćb Strzeszyn, dla którego dopuszcza sić 
powierzchnić zabudowy nie wićkszą niż 50 m 
2 ,   

c)  długość zespołu budynków na terenie 12MN 
do 44 m, na terenie 15MN do 40 m,   

d)  powierzchnić biologicznie czynną w zago-
spodarowaniu działki budowlanej nie mniej-
szą niż:   

 - 50% w przypadku działek przeznaczonych 
pod zabudowć wolno stojącą i bliźniaczą,   

 - 40% w przypadku działek przeznaczonych 
pod zabudowć szeregową,   

e)  przekrycie budynków mieszkalnych zgodnie 
z nastćpującymi zasadami:   

 - zastosowanie dachów stromych dwuspa-
dowych, wielospadowych lub mansardo-
wych,   

 - 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,   

 - zachowanie dachów płaskich na istniejących 
budynkach w zabudowie mieszkaniowej sze-
regowej na terenach 13MN, 14MN, 15MN, 
18MN, 19MN,   

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

g)  wysokość 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 lub szerego-
wej – dostosowaną do wysokości istniejącego 
już budynku,   

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

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

j)  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 m2 , a szerokość 
frontu działki, nie może być mniejsza niż 18 
m, z wyjątkiem szerokości frontów działek 

powstałych wskutek podziału działki nr 64/1 
ark. 5 obrćb Strzeszyn,   

 - powierzchnia działek przeznaczonych pod 
zabudowć mieszkaniową bliźniaczą nie może 
być mniejsza niż 400 m2 , a szerokość frontu 
działki nie może być mniejsza niż 12 m,   

 - powierzchnia działek przeznaczonych pod 
zabudowć mieszkaniową szeregową nie może 
być mniejsza niż 400 m2 , a szerokość frontu 
działki nie może być mniejsza niż 8 m;   

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

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

b)  na terenach 4MN, 6MN i 9MN ustala sić do-
stćp także poprzez dopuszczone planem drogi 
wewnćtrzne,   

c)  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 Z i L wićcej niż jednym zjazdem,   

d)  zakazuje sić dostćpu dla samochodów do te-
renów 1KDWx i 2KDWx;   

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 terenu zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej z usługami, określonego 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, dojść, dojazdów, obiektów małej archi-
tektury oraz sieci infrastruktury technicznej;   

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

a)  sytuowanie budynków, o których mowa 
w pkt 1, jako wolno stojących lub w zabudo-
wie bliźniaczej,   

b)  powierzchnić zabudowy nie wićkszą niż 30% 
powierzchni działki budowlanej i nie wićkszą 
niż 300 m2 ,   
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c)  powierzchnić zabudowy pojedynczego bu-
dynku, o którym mowa w pkt 2, nie wićkszą 
niż 40 m2 ,   

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)  wysokość budynków, o których mowa w pkt 
1, nie wićkszą niż 9,5 m w przypadku dachu 
stromego lub mansardowego i nie wićkszą 
niż 7,5 m w przypadku dachu płaskiego,   

f)  wysokość budynków, o których mowa w pkt 
2, nie wićkszą niż 4 m,   

g)  przekrycie budynku, o którym mowa w pkt 1, 
dachem stromym dwuspadowym, wielospa-
dowym, mansardowym lub płaskim,   

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

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

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

 - powierzchnia działek przeznaczonych pod 
zabudowć wolno stojącą nie może być mniej-
sza niż 500 m2 , a szerokość frontu działki nie 
może być mniejsza niż 18 m,   

 - powierzchnia działek przeznaczonych pod 
zabudowć bliźniaczą nie może być mniejsza 
niż 400 m2 , a szerokość frontu działki nie mo-
że być mniejsza niż 12 m;   

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

a)  dostćp dla samochodów do dróg klasy Z i L 
ogranicza sić do istniejących zjazdów, a dla 
nowo wydzielanych działek budowlanych – 
do nie wićcej niż jednego zjazdu na działkć, 
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 do dróg klasy Z i L wić-
cej niż jednym zjazdem;   

7)  w przypadku lokalizacji na działce budowla-
nej budynku mieszkalnego jednorodzinnego, 
nakaz zapewnienia w granicach działki, 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 mieszkalnym jednorodzin-
nym funkcji usługowej;   

8)  w przypadku lokalizacji na działce budowla-
nej budynku mieszkalno – usługowego lub 
usługowego, nakaz zapewnienia stanowisk 
postojowych w granicach działki, w ilości nie 
mniejszej niż:   

a)  2 stanowiska postojowe dla samochodów na 
każdy lokal mieszkalny,   

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

c)  na każde 10 miejsc w obiektach gastrono-
micznych: 2 stanowiska dla rowerów oraz 
4 stanowiska dla samochodów osobowych, 
w tym 1 dla samochodów osób niepełno-
sprawnych,   

d)  w przypadku lokalizacji obiektów usługo-
wych, innych niż wymienione w lit. b-c, na 
każde 100,0 m2 powierzchni użytkowej tych 
obiektów 1 stanowisko postojowe dla rowe-
rów i 3 stanowiska postojowe dla samocho-
dów osobowych, w tym nie mniej niż 1 sta-
nowisko postojowe dla samochodów osób 
niepełnosprawnych;   

9)  w przypadku lokalizacji budynków mieszkal-
no – usługowych i usługowych nakaz zapew-
nienia w granicach działki budowlanej stano-
wisk do przeładunku towarów, poza stanowi-
skami postojowymi wymienionymi w pkt 8.   

 

§ 9. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej wieloro-
dzinnej, określonych 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, dojść, do-
jazdów, dróg wewnćtrznych, stanowisk po-
stojowych oraz garaży, z uwzglćdnieniem pkt 
5 lit. f, oraz sieci infrastruktury technicznej;   

4)  zagospodarowanie zielenią terenów nieza-
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)  lokalizacjć budynków mieszkalnych jako 
wolno stojących, z dopuszczeniem usytuowa-
nia dwóch budynków przy wspólnej granicy 
działek budowlanych, pod warunkiem, że 
długość zespołu budynków nie bćdzie wićk-
sza niż 30 m,   

b)  powierzchnić zabudowy nie wićkszą niż:   
 - 25% powierzchni działki budowlanej w przy-

padku działek o powierzchni mniejszej niż 800 
m2 ,   

 - 20% powierzchni działki budowlanej, lecz nie 
wićkszą niż 300 m2 , w przypadku działek o 
powierzchni nie mniejszej niż 800 m2 ,   

c)  powierzchnić biologicznie czynną w zago-
spodarowaniu działki budowlanej nie mniej-
szą niż 40%, przy czym nie mniej niż 20% po-
wierzchni działki musi stanowić grunt rodzi-
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my zagospodarowany drzewami, krzewami 
i zielenią niską,   

d)  wysokość budynków nie wićkszą niż:   
 - 10 m w przypadku dachu stromego i man-

sardowego,   
 - 7,5 m w przypadku dachu płaskiego,   
e)  przekrycie budynków dachami stromymi, 

mansardowymi lub płaskimi,   
f)  sytuowanie garaży wyłącznie jako wbudo-

wanych w budynki mieszkalne,   
g)  dopuszczenie lokalizacji ogrodzeĉ do wyso-

kości 1,5 m, przy czym od wysokości 0,5 m 
należy stosować wyłącznie ogrodzenie ażu-
rowe,   

h)  dopuszczenie podziału na nowe działki bu-
dowlane o powierzchni nie mniejszej niż 750 
m2 ;   

6)  zgodny z przepisami odrćbnymi dostćp do 
przyległych dróg publicznych, w tym poprzez 
dopuszczone planem drogi wewnćtrzne;   

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

a)  1,5 stanowiska postojowego dla samocho-
dów osobowych na każde mieszkanie,   

b)  1 stanowiska postojowego dla samochodów 
osób niepełnosprawnych na każde 30 miesz-
kaĉ.   

 
§ 10. Dla terenów zabudowy usługowej, określonych 
w § 3 pkt 4, ustala sić:    

1)  lokalizacjć budynków usługowych;   
2)  dopuszczenie lokalizacji urządzeĉ budowla-

nych, obiektów małej architektury, dojść, do-
jazdów, stanowisk postojowych, garaży wbu-
dowanych w budynki usługowe oraz sieci in-
frastruktury technicznej, w tym stacji trans-
formatorowej wbudowanej w budynek o in-
nym przeznaczeniu, zgodnie z przepisami od-
rćbnymi;   

3)  w przypadku lokalizacji usług handlu ograni-
czenie powierzchni sprzedaży wraz z po-
wierzchnią wystawienniczą do 300 m2 na 
działce budowlanej;   

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

a)  powierzchnić zabudowy nie wićkszą niż 30% 
powierzchni działki budowlanej,   

b)  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,   

c)  wysokość budynków nie wićkszą niż 8 m,   
d)  przekrycie budynków dachami płaskimi,   
e)  dopuszczenie lokalizacji ogrodzeĉ do wyso-

kości 1,5 m, przy czym od wysokości 0,5 m 
należy stosować wyłącznie ogrodzenie ażu-
rowe,   

f)  dopuszczenie umieszczania reklam o łącznej 
powierzchni nie przekraczającej 5 m2 na jed-

nej działce budowlanej, wyłącznie na budyn-
kach, w miejscach do tego przystosowanych,   

g)  dopuszczenie podziału na nowe działki bu-
dowlanej o powierzchni nie mniejszej niż 500 
m2 ;   

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

6)  nakaz zapewnienia w granicach działki bu-
dowlanej stanowisk postojowych w ilości nie 
mniejszej niż:   

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

b)  na każde 10 miejsc w obiektach gastrono-
micznych: 2 stanowiska dla rowerów oraz 
4 stanowiska dla samochodów osobowych, 
w tym 1 dla samochodów osób niepełno-
sprawnych,   

c)  w przypadku lokalizacji obiektów usługo-
wych, innych niż wymienione w lit. a-b na 
każde 100,0 m2 powierzchni użytkowej tych 
obiektów 1 stanowisko postojowe dla rowe-
rów i 3 stanowiska postojowe dla samocho-
dów osobowych, w tym nie mniej niż 
1 stanowisko postojowe dla samochodów 
osób niepełnosprawnych;   

7)  nakaz zapewnienia w granicach działki bu-
dowlanej dodatkowych stanowisk do przeła-
dunku towarów, poza stanowiskami postojo-
wymi wymienionymi w pkt 6.   

 
§ 11. Dla terenu zabudowy usługowej lub techniczno-
produkcyjnej, określonego w § 3 pkt 5, ustala sić:    

1)  lokalizacjć na działce budowlanej budynków 
usługowych;   

2)  dopuszczenie lokalizacji zabudowy technicz-
no-produkcyjnej – wyłącznie jako składów 
i magazynów;   

3)  dopuszczenie lokalizacji urządzeĉ budowla-
nych, dojść, dojazdów, obiektów małej archi-
tektury, garaży oraz sieci infrastruktury tech-
nicznej;   

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

a)  powierzchnić zabudowy działki budowlanej 
nie wićkszą niż 50% powierzchni działki,   

b)  powierzchnić biologicznie czynną w zago-
spodarowaniu działki budowlanej nie mniej-
szą niż 20%, przy czym nie mniej niż 15% po-
wierzchni działki musi stanowić grunt rodzi-
my, zagospodarowany drzewami,   

c)  w przypadku lokalizacji obiektów handlo-
wych ograniczenie powierzchni sprzedaży 
wraz z powierzchnią wystawienniczą do nie 
wićcej niż 300 m2 na jednej działce budowla-
nej,   

d)  wysokość budynków nie wićkszą niż 8 m,   
e)  przekrycie budynków dachami płaskimi lub 

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

g)  dopuszczenie umieszczania reklam o łącznej 
powierzchni nie przekraczającej 5 m2 na jed-
nej działce budowlanej, wyłącznie na budyn-
kach, w miejscach do tego przystosowanych,   

h)  dopuszczenie podziału na nowe działki bu-
dowlane o powierzchni nie mniejszej niż 900 
m2 i szerokości frontu nie mniejszej niż 22 m, 
z wyjątkiem działek pod infrastrukturć tech-
niczną,   

i)  dopuszczenie wydzielenia działki pod wolno 
stojąca stacjć transformatorową o po-
wierzchni nie mniejszej niż 50 m2 ;   

5)  zgodny z przepisami odrćbnymi, dostćp do 
drogi publicznej 02KD-L;   

6)  nakaz zapewnienia w granicach działki bu-
dowlanej miejsc postojowych w ilości nie 
mniejszej niż:   

a)  na każdych 100 zatrudnionych w zabudowie 
techniczno-produkcyjnej – składach 
i magazynach: 15 stanowisk dla rowerów oraz 
32 stanowiska dla samochodów osobowych, 
w tym 2 dla samochodów osób niepełno-
sprawnych,   

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

c)  na każde 10 miejsc w obiektach gastrono-
micznych: 2 stanowiska dla rowerów oraz 
4 stanowiska dla samochodów osobowych, 
w tym 1 dla samochodów osób niepełno-
sprawnych, 

d)  w przypadku lokalizacji obiektów usługo-
wych, innych niż wymienione w lit. b-c na 
każde 100,0 m2 powierzchni użytkowej tych 
obiektów 1 stanowisko postojowe dla rowe-
rów i 3 stanowiska postojowe dla samocho-
dów osobowych, w tym nie mniej niż 
1 stanowisko postojowe dla samochodów 
osób niepełnosprawnych;   

7)  nakaz zapewnienia w granicach działki bu-
dowlanej stanowisk do przeładunku towarów, 
poza stanowiskami postojowymi wymienio-
nymi w pkt 6.   

 

§ 12. Dla terenów komunikacji, określonych w § 3 pkt 
6, ustala sić nastćpujące warunki, parametry oraz 
wskaźniki zabudowy i zagospodarowania:    

1)  lokalizacjć skrzyżowaĉ lub ich fragmentów 
na styku terenów:   

a)  02KD-L – ul. Zakopiaĉskiej i 03KD-L – ul. Bi-
skupiĉskiej,   

b)  02KD-L – ul. Zakopiaĉskiej i 04KD-L – ul. Ko-
sowskiej oraz z pozostającym poza granicami 
planu odcinkiem ul. Kosowskiej,   

c)  02KD-L – ul. Zakopiaĉskiej i 05KD-D – ul. Po-
roniĉskiej oraz z pozostającymi poza grani-
cami planu odcinkami tych ulic,   

d)  02KD-L – ul. Zakopiaĉskiej i 06KD-D – ul. Kar-
tuskiej oraz z pozostającym poza granicami 
planu odcinkiem ul. Kartuskiej,   

e)  02KD-L – ul. Zakopiaĉskiej i 07KD-D – ul. 
Morszyĉskiej oraz z pozostającym poza grani-
cami planu odcinkiem ul. Morszyĉskiej,   

f)  04KD-L – ul. Kosowskiej, 10KD-D – ul. Ku-
dowskiej i 09KD-D – ul. Nałćczowskiej,   

g)  04KD-L – ul. Kosowskiej z pozostającą poza 
granicami planu ul. Strzeszyĉską,   

h)  05KD-D – ul. Poroniĉskiej, 08KD-D – ul. Nałć-
czowskiej oraz z pozostającym poza granica-
mi planu odcinkiem ul. Nałćczowskiej,   

i)  06KD-D – ul. Kartuskiej i 08KD-D oraz 09KD-D 
– odcinków ul. Nałćczowskiej,   

j)  07KD-D – ul. Morszyĉskiej i 10KD-D – ul. Ku-
dowskiej;   

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

a)  02KD-L – ul. Zakopiaĉskiej i 12KD-Dxs – ul. 
Raciborskiej,   

b)  02KD-L – ul. Zakopiaĉskiej i 13KD-Dxs – ul. 
Jastarnickiej,   

c)  02KD-L – ul. Zakopiaĉskiej z pozostającą poza 
granicami planu ulicą Rewalską,   

d)  02KD-L – ul. Zakopiaĉskiej z pozostającą poza 
granicami planu ulicą Dusznicką,   

e)  03KD-L – ul. Biskupiĉskiej i 19KD-Dxs – ul. 
Mićdzyleskiej,   

f)  05KD-D i 11KD-Dxs – odcinków ul. Poroniĉ-
skiej oraz z pozostającą poza granicami planu 
ulicą Cieplicką,   

g)  07KD-D – ul. Morszyĉskiej i 18KD-Dxs – ul. 
Lądeckiej,   

h)  08KD-D – ul. Nałćczowskiej i 12KD-Dxs – ul. 
Raciborskiej,   

i)  09KD-D – ul. Nałćczowskiej i 14KD-Dxs – ul. 
Limanowskiej,   

j)  09KD-D – ul. Nałćczowskiej i 15KD-Dxs oraz 
16KD-Dxs – odcinków ul. Białczaĉskiej,   

k)  19KD-Dxs i 20KD-Dxs – odcinków ul. Mićdzy-
leskiej;   

3)  dla terenu 01KD-Z – fragmentu ulicy Strze-
szyĉskiej zagospodarowanie spójne 
z terenem ulicy położonym poza granicami 
planu;   

4)  dla terenu 02KD-L – ulicy Zakopiaĉskiej, loka-
lizacjć drogi publicznej, dla której ustala sić:   

a)  lokalizacjć jezdni z dwoma pasami ruchu,   
b)  lokalizacjć obustronnych chodników,   
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)  lokalizacjć powiązania z drogą wewnćtrzną 
zlokalizowaną na terenie K/KDWt, przystoso-
wanego do prowadzenia komunikacji autobu-
sowej,   
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g)  uwzglćdnienie istniejących drzew zgodnie z § 
5 pkt 4,   

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

i)  dopuszczenie stosowania technicznych ele-
mentów uspokojenia ruchu, w szczególności:   

 - lokalizacji mini ronda na skrzyżowaniu wy-
mienionym w pkt 1 lit. b,   

 - wyniesienia jezdni na poziom chodników 
w rejonie skrzyżowaĉ i powiązaĉ, wymienio-
nych w pkt 1 lit. c, d i e oraz w pkt 2 lit. c,   

 - wyniesienia na poziom chodników co naj-
mniej jednego przejścia przez jezdnić – na 
odcinku mićdzy skrzyżowaniami wymienio-
nymi w pkt 1 lit. a i e,   

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

5)  dla terenu 03KD-L – ulicy Biskupiĉskiej, loka-
lizacjć drogi publicznej, dla której ustala sić:   

a)  lokalizacjć jezdni z dwoma pasami ruchu,   
b)  lokalizacjć po południowo - wschodniej stro-

nie drogi, chodnika odsunićtego od jezdni,   
c)  lokalizacjć, po północno - zachodniej stronie 

drogi, ścieżki rowerowej odsunićtej od jezdni,   
d)  przystosowanie drogi do prowadzenia ko-

munikacji autobusowej, z zastosowaniem 
elementów uspokojenia ruchu,   

e)  zachowanie i uzupełnienie istniejących szpa-
lerów drzew,   

f)  lokalizacjć, na obszarze przyległym do terenu 
K/KDWt, w sąsiedztwie zlokalizowanego poza 
granicami planu, przystanku kolejowego Po-
znaĉ – Strzeszyn:   

 - przystanku autobusowego,   
 - chodnika po północno - zachodniej stronie 

drogi,   
 - nie mniej niż 10 stanowisk postojowych dla 

samochodów osobowych,   
g)  stosowanie rozwiązaĉ zmierzających do 

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

h)  dopuszczenie stosowania technicznych ele-
mentów uspokojenia ruchu,   

i)  zakaz lokalizacji miejsc postojowych dla sa-
mochodów, z wyjątkiem lit. f tiret trzecie 
i szczególnie uzasadnionych przypadków np. 
dla potrzeb osób niepełnosprawnych;   

6)  dla terenu 04KD-L – ulicy Kosowskiej, lokali-
zacjć drogi publicznej, dla której ustala sić:   

a)  lokalizacjć jezdni z dwoma pasami ruchu,   
b)  lokalizacjć obustronnych chodników,   
c)  lokalizacjć fragmentu ścieżki rowerowej wraz 

z przejazdem rowerowym wzdłuż ul. Strze-
szyĉskiej – w obszarze skrzyżowania wymie-
nionego w pkt 1 lit g,   

d)  przystosowanie drogi do prowadzenia ko-
munikacji autobusowej, z zastosowaniem 
elementów uspokojenia ruchu,   

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

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

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

h)  dopuszczenie stosowania technicznych ele-
mentów uspokojenia ruchu, w szczególności 
wyniesienia jezdni na poziom chodników 
w rejonie skrzyżowania wymienionego w pkt 
1 lit. f oraz lokalizacji fragmentów mini ronda 
na skrzyżowaniu wymienionym w pkt 1 lit. b,   

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

7)  dla terenów 05KD-D – ulicy Poroniĉskiej, 
06KD-D – ulicy Kartuskiej, 07KD-D – ulicy 
Morszyĉskiej, 08KD-D i 09KD-D – odcinków 
ulicy Nałćczowskiej, 10KD-D – ulicy Kudow-
skiej, lokalizacjć dróg publicznych, dla których 
ustala sić:   

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

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

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 szczególności 
wyniesienia jezdni na poziom chodników na 
skrzyżowaniach i powiązaniach wymienio-
nych w pkt 1 lit. c, d, e, h, i, j oraz w pkt 2 lit. 
g, a także stosowania wygićcia torów jazdy 
samochodów, lokalizacji miejsc postojowych, 
lokalnych zawćżeĉ nawierzchni utwardzonej, 
a także stosowania nasadzeĉ zieleni wysokiej 
i niskiej,   

g)  dopuszczenie na wszystkich terenach – loka-
lizacji pieszo-jezdni zamiast jezdni i chodni-
ków;   

8)  dla terenów 11KD-Dxs – odcinka ulicy Poro-
niĉskiej, 12KD-Dxs – ulicy Raciborskiej, 13KD-
Dxs – ulicy Jastarnickiej, 14KD-Dxs – ulicy 
Limanowskiej, 15KD-Dxs i 16KD-Dxs – odcin-
ków ulicy Białczaĉskiej, 17KD-Dxs – odcinka 
ul. Strzeszyĉskiej, 18KD-Dxs – ulicy Lądeckiej 
oraz 19KD-Dxs i 20KD-Dxs – odcinków ulicy 
Mićdzyleskiej, lokalizacjć dróg publicznych, 
dla których ustala sić:   

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

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

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

d)  dopuszczenie, na terenach 16KD-Dxs, 18KD-
Dxs, 19KD-Dxs i 20KD-Dxs, zamiany pieszo-
jezdni na jezdnić, z co najmniej jednostron-
nym chodnikiem; 

9)  dla terenów 1KDWx i 2KDWx - lokalizacjć 
dróg wewnćtrznych, dla których ustala sić:   

a)  lokalizacjć chodnika,   
b)  zakaz lokalizacji jezdni, pieszo-jezdni i miejsc 

postojowych dla samochodów;   
10)  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, § 12 pkt 9 i § 13 pkt 
5,   

b)  robót budowlanych w zakresie sieci infra-
struktury technicznej, zgodnie z § 15.   

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

1)  na terenach 1E, 2E, 3E, 4E, 5E:   
a)  zachowanie lub lokalizacjć nowych stacji 

transformatorowych jako wolno stojących, 
małogabarytowych,   

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

2)  na terenie K/KDWt: 
a)  lokalizacjć przepompowni ścieków oraz urzą-

dzeĉ związanych z jej obsługą i działalnością,   
b)  lokalizacjć jezdni – fragmentu pćtli autobu-

sowej,   
c)  lokalizacjć przystanków autobusowych,   
d)  lokalizacjć chodników zapewniających połą-

czenia mićdzy pozostającym poza granicami 
planu przystankiem kolejowym Poznaĉ – 
Strzeszyn, a przystankami autobusowymi 
oraz terenami 02KD-L – ul. Zakopiaĉską i 03 
KD-L – ul. Biskupiĉską,   

e)  lokalizacjć nie mniej niż 8 miejsc postojo-
wych dla samochodów osobowych,   

f)  dopuszczenie lokalizacji budynku stanowią-
cego zaplecze transportu publicznego,   

g)  nakaz nasadzenia nie mniej niż dwóch rzć-
dów drzew mićdzy przepompownią i przyle-
głymi urządzeniami komunikacyjnymi,   

h)  dopuszczenie lokalizacji dojść, dojazdów, sie-
ci infrastruktury technicznej, ogrodzeĉ;   

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

a)  dla budynku, o którym mowa w pkt 2 lit. f:   

 - wysokość nie wićkszą niż 5 m,   
 - powierzchnić zabudowy nie wićkszą niż  
50 m 2 ,   
b)  wysokość nowo projektowanych stacji trans-

formatorowych nie wićkszą niż 2,5 m ponad 
poziom terenu;   

4)  dopuszczenie zagospodarowania zielenią 
wszystkich wolnych od utwardzenia po-
wierzchni, z zachowaniem warunków okre-
ślonych w przepisach odrćbnych;   

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

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

1)  zachowanie ciągłości powiązaĉ i parametrów 
elementów pasa drogowego, w szczególności 
jezdni, pieszo-jezdni, ścieżek rowerowych 
i chodników w granicach obszaru objćtego 
planem oraz z zewnćtrznym układem komu-
nikacyjnym, w tym z pozostającymi poza gra-
nicami planu ulicami: Strzeszyĉską, Cieplicką, 
Dusznicką i Rewalską, odcinkami ulic: Nałć-
czowską, Poroniĉską, Kartuską i Kosowską 
oraz planowanymi w rejonie przystanku kole-
jowego Poznaĉ – Strzeszyn drogami we-
wnćtrznymi oraz ciągiem pieszo – rowero-
wym, łączącym Strzeszyn z terenem 03KD-L – 
ul. Biskupiĉską;   

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;   

4)  parametry układu drogowego, zgodnie z 
przepisami odrćbnymi, w zakresie niedefi-
niowanym ustaleniami planu;   

5)  szerokość dróg publicznych, zgodnie z rysun-
kiem;   

6)  klasyfikacjć dróg publicznych:   
a)  klasa zbiorcza dla drogi na terenie oznaczo-

nym na rysunku symbolem 01KD-Z,   
b)  klasa lokalna dla dróg na terenach oznaczo-

nych na rysunku symbolami 02KD-L 03KD-L 
i 04KD-L,   

c)  klasa dojazdowa dla dróg na terenach ozna-
czonych na rysunku symbolami: 05KD-D, 
06KD-D, 07KD-D, 08KD-D, 09KD-D, 10KD-D, 
11KD-Dxs, 12KD-Dxs, 13KD-Dxs, 14KD-Dxs, 
15KD-Dxs, 16KD-Dxs, 17KD-Dxs, 18KD-Dxs, 
19KD-Dxs, 20KD-Dxs, przy czym jako podsta-
wową formć zagospodarowania ustala sić:   

 - dla dróg o symbolach KD-D – jezdnić z 
chodnikami, z uwzglćdnieniem § 12 pkt 7 lit. 
g,   

 - dla dróg o symbolach 16KD-Dxs, 18KD-Dxs, 
19KD-Dxs, 20KD-Dxs – pieszo-jezdnie, z 
uwzglćdnieniem § 12 pkt 8 lit. d,   
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 - dla dróg o symbolach 11KD-Dxs, 12KD-Dxs, 
13KD-Dxs, 14KD-Dxs, 15KD-Dxs, 17KD-Dxs – 
wyłącznie pieszo-jezdnie.   

 
§ 15.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 szczególności 
sieci: wodociągowej, kanalizacyjnej, elektro-
energetycznej, gazowej i telekomunikacyjnej,   

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 możliwości 
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.   

 
§ 16. 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 
15 lit c.    
 
§ 17. Ustala sić 30% stawkć służącą naliczeniu opłaty 
z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, o której 
mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.    
 
§ 18. Wykonanie uchwały powierza sić Prezydentowi 
Miasta Poznania.    
 
§ 19. 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 XV/148/VI/2011 
Rady Miasta Poznania 
z dnia 12 lipca 2011 r. 

 
ROZSTRZYGNIĆCIE RADY MIASTA POZNANIA O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU  
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO PODOLANY ZACHÓD B 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) rozstrzyga sić, co nastćpuje: 
 
§ 1 
 
Uwaga wniesiona przez osobć fizyczną 
1) Treść uwagi: sprzeciw wobec planowanego posze-
rzenia ulicy Jastarnickiej (drogi publicznej), oznaczo-
nej w projekcie uchwały jako KD-Dxs do 8 m szero-
kości kosztem własności prywatnej i wniosek o pozo-
stawienie ww. ulicy w liniach rozgraniczających jak w 
obecnie obowiązującym planie zagospodarowania, 
tj. 5 m szerokości.  
Rozstrzygnićcie: uwaga nieuwzglćdniona.  
Uzasadnienie: Rozwiązanie w projekcie planu zostało 
przyjćte w celu poprawy warunków wjazdu do gara-
ży oraz bezpieczeĉstwa wyjazdu na ul. Zakopiaĉską.  
Przy ul. Jastarnickiej wybudowano 7 budynków 
mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szere-
gowej. Odległość budynków i zlokalizowanych w 
nich garaży wynosi zaledwie 4 m od linii rozgranicza-
jącej tereny działek budowlanych z terenem ulicy 
Jastarnickiej. Przy pozostawieniu szerokości ulicy 5 
m, wjazd i wyjazd z garaży byłby bardzo utrudniony. 
Ulicć Jastarnicką – oznaczoną w planie symbolem 
13KD-Dxs, planuje sić, podobnie jak w obowiązują-
cym dotychczas miejscowym planie zagospodaro-
wania przestrzennego Podolany Zachód, jako drogć 
publiczną, klasy dojazdowej – ulicć nieprzelotową, 
zakoĉczoną placem do nawracania, ze wzglćdu na 
uwarunkowania własnościowe i istniejące zainwe-
stowanie działek przy ulicy Nałćczowskiej. W związku 
z tym, jedyny wjazd i wyjazd z siedmiu zlokalizowa-
nych przy ulicy Jastarnickiej posesji odbywa sić na 
ruchliwą ulicć Zakopiaĉską, drogć publiczną klasy 
lokalnej, oznaczoną symbolem 02KD-L. Dodatkowo, 
na ulicy Zakopiaĉskiej, w miejscu powiązania z ul. 
Jastarnicką, znajdują sić drzewa, ograniczające wi-
doczność. Ustalenia planu przewidują, zgodnie z 
wnioskami mieszkaĉców, ochronć istniejących szpa-
lerów drzew. Ze wzglćdu na powyższe uwarunkowa-
nia, w celu zwićkszenia bezpieczeĉstwa wyjazdu na 

ulicć Zakopiaĉską, uznano za uzasadnione poszerze-
nie ulicy Jastarnickiej do 8 m. 
 
§ 2 
 
Uwaga wniesiona przez osobć fizyczną 
1) Treść uwagi: Uwaga dotyczy uciążliwości związa-
nych z sąsiedztwem zabudowy mieszkaniowej wielo-
rodzinnej, usankcjonowania zrealizowanej już zabu-
dowy w planie, co oznacza sankcjonowanie wielolet-
niego bezprawia, oraz różnicowania inwestorów 
(wbrew art. 32 ust. 1 ustawy zasadniczej) na tych, 
którym wolno było, wbrew zapisom miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego, budować 
budynki wielorodzinne oraz na tych, którym prawo to 
postanowiono odebrać. Uwaga dotyczy szczególnie 
działki o nr 19/9, na której poprzez decyzje wynikają-
ce z obecnie obowiązującego planu, właścicielce 
„odebrano nie tylko całą prywatność, ale zmniejszo-
no o połowć wartość należącej do niej nieruchomo-
ści”.  
Rozstrzygnićcie: uwaga nieuwzglćdniona. 
Uzasadnienie: Rezygnacja z dopuszczenia na tere-
nach zabudowy mieszkaniowej budynków wieloro-
dzinnych obok budynków jednorodzinnych, wynika 
bezpośrednio z celu określonego w uzasadnieniu do 
uchwały o przystąpieniu do zmiany planu Podolany 
Zachód. O zmianć obowiązującego planu w tym 
zakresie wnosili mieszkaĉcy Podolan oraz Stowarzy-
szenie Zielone Podolany, oceniający negatywnie 
skutki realizacji budynków wielorodzinnych w tym 
rejonie.  
W związku z tym planowane ustalenia nie przewidują 
możliwości realizacji nowych budynków wieloro-
dzinnych, a wyłącznie budynków mieszkalnych w 
formie zabudowy jednorodzinnej. Zachowanie w 
projekcie planu terenów przeznaczonych pod zabu-
dowć wielorodzinną dotyczy jedynie działek, na któ-
rych 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 zosta-
ną rozebrane, a w ich miejsce powstanie nowa, inna 
zabudowa, jest znikome.  
Kwestie związane ze spadkiem wartości nieruchomo-
ści, reguluje art. 36 ustawy o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym, który umożliwia właści-
cielom lub użytkownikom wieczystym nieruchomości 
wystąpienie z roszczeniami do gminy, jeśli wartość 
nieruchomości uległa obniżeniu w związku z uchwa-
leniem planu miejscowego lub jego zmianą, a wła-
ściciel zbywa tć nieruchomość. 
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§ 3 
 
Uwaga wniesiona przez osobć fizyczną 
1) Treść uwagi: zaplanowanie ulicy Szczawnickiej 
jako ścieżki pieszej i rowerowej obsługującej miesz-
kaĉców Podolan.  
Rozstrzygnićcie: uwaga nieuwzglćdniona.  
Uzasadnienie: Nieuwzglćdnienie uwagi ze wzglćdu 
na lokalizacjć ul. Szczawnickiej poza obszarem miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
2) Treść uwagi: zastosowanie zapisu o zakazie wjaz-
du samochodów cićżarowych o dopuszczalnej masie 
całkowitej przekraczającej 3,5 tony na całej długości 
ulicy Kosowskiej.  
Rozstrzygnićcie: uwaga nieuwzglćdniona.  
Uzasadnienie: Nieuwzglćdnienie dotyczy propozycji 
zapisu w formie zakazu. Ze wzglćdu na dopuszczony 
ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym zakres regulacji miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego, 
zastosowano zapis: „stosowanie rozwiązaĉ zmierza-
jących do ograniczenia lub wyeliminowania przejaz-
du samochodów cićżarowych o dopuszczalnej masie 
całkowitej przekraczającej 3,5 t”. 
3) Treść uwagi: niewprowadzanie komunikacji auto-
busowej na ulicy Kosowskiej, w tym elementów 
uspokojenia ruchu, do prowadzenia komunikacji 
autobusowej.  
Rozstrzygnićcie: uwaga nieuwzglćdniona.  
Uzasadnienie: Nieuwzglćdnienie, ze wzglćdu na wy-
nikającą z polityki transportowej miasta preferencjć 
dla transportu publicznego. Brak możliwości prowa-
dzenia trasy w ul. Kosowskiej, a nastćpnie w ul. 
Szczawnickiej, skutkowałby brakiem możliwości do-
jazdu autobusem do planowanego przystanku kole-
jowego, znajdującego sić poza obszarem planu, co 
skutkowałoby wzrostem ruchu samochodowego na 
ulicach dojazdowych i spadkiem popytu na transport 
kolejowy. W związku z powyższym, w ustaleniach 
planu zastosowane zostały zapisy dotyczące przysto-
sowania ul. Kosowskiej do prowadzenia komunikacji 
autobusowej z zastosowaniem elementów uspokoje-
nia ruchu. Na odcinku ul. Kosowskiej, pomićdzy ul. 
Zakopiaĉską i ul. Strzeszyĉską, znajdującym sić w 
obrćbie planu, obecnie kursuje autobus. 
4) Treść uwagi: zaplanowanie nasadzeĉ drzew i 
krzewów wzdłuż ulicy Kosowskiej.  
Rozstrzygnićcie: uwaga nieuwzglćdniona.  
Uzasadnienie: Projekt zawiera nakaz zagospodaro-
wania przestrzeni publicznych – dróg publicznych, a 
wićc m.in. ul. Kosowskiej, zielenią urządzoną, krze-
wami lub drzewami, natomiast szczegółowe ich roz-
mieszczenie i zaplanowanie rodzajów oraz odmian 
zieleni nastąpi na etapie projektu budowlanego dro-
gi, np. na etapie modernizacji lub remontu drogi. 
5) Treść uwagi: nieuwzglćdnienie ww. uwag spowo-
duje obniżenie wartości nieruchomości oraz pogor-
szenie warunków zamieszkiwania.  
Rozstrzygnićcie: uwaga nieuwzglćdniona.  
Uzasadnienie: Kwestie związane ze spadkiem warto-
ści nieruchomości, reguluje art. 36 ustawy o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym, który 

umożliwia właścicielom lub użytkownikom wieczy-
stym nieruchomości wystąpienie z roszczeniami do 
gminy, jeśli wartość nieruchomości uległa obniżeniu 
w związku z uchwaleniem planu miejscowego lub 
jego zmianą, a właściciel zbywa tć nieruchomość. 
 
§ 4 
 
Uwaga wniesiona przez osobć fizyczną 
1) Treść uwagi: brak możliwości zapewnienia na 
niektórych istniejących działkach, w tym na działce nr 
5/12, ark. 1, obrćb Strzeszyn, wymaganych w projek-
cie planu miejsc postojowych.  
Rozstrzygnićcie: uwaga nieuwzglćdniona.  
Uzasadnienie: Ustalenia dotyczące zapewnienia 
miejsc postojowych na działce dotyczą zagospoda-
rowania nowych działek, oraz istniejących, na któ-
rych taka możliwość istnieje.  
Dla przedmiotowej działki i sąsiednich budynków 
szeregowych przyjćte w planie rozwiązanie, tj. włą-
czenie do terenów 15 MN przyległej działki miejskiej, 
stwarza możliwość spełnienia ustalonych wymogów.  
Powyższe rozwiązanie daje również podstawć do 
regulacji kwestii własności przedmiotowego pasa 
terenu, bćdącego obecnie własnością Miasta Pozna-
nia. 
2) Treść uwagi: brak możliwości spełnienia na działce 
ustalenia dotyczącego gromadzenia, segregacji oraz 
zagospodarowania odpadów, ze wzglćdu na szcze-
gólne usytuowanie budynku mieszkalnego, tj. bezpo-
średnio w granicy działki, co uniemożliwia usytu-
owanie pojemników do gromadzenia odpadów na 
własnej działce od strony drogi, którą możliwy jest 
dogodny dojazd śmieciarki.  
Rozstrzygnićcie: uwaga nieuwzglćdniona.  
Uzasadnienie: Przyjćte w projekcie planu rozwiązanie 
stwarza dla przedmiotowej działki możliwość speł-
nienia ustalonych wymogów ze wzglćdu na włącze-
nie do terenów 15 MN przyległej działki miejskiej. 
Powyższe rozwiązanie daje również podstawć do 
regulacji kwestii własności przedmiotowego pasa 
terenu, bćdącego obecnie własnością Miasta Pozna-
nia.  
W przypadku uregulowania tych kwestii, właściciel 
uzyska możliwość lokalizacji miejsca pod pojemniki 
na odpady przed budynkiem, od strony ulicy Strze-
szyĉskiej, a co za tym idzie dogodniejszy dostćp dla 
samochodów wywożących odpady. 
3) Treść uwagi: zwićkszenie dopuszczonej po-
wierzchni zabudowy na działkach przeznaczonych 
pod zabudowć szeregową, z projektowanej obecnie, 
tj. 35% powierzchni działki budowlanej do 50% po-
wierzchni działki.  
Rozstrzygnićcie: uwaga nieuwzglćdniona.  
Uzasadnienie: Projektowane ustalenia dotyczą dzia-
łek niezabudowanych oraz ograniczają możliwość 
rozbudowy istniejących budynków. Dopuszczenie 
proponowanego zwićkszenia powierzchni zabudowy 
działki do 50%, dla działek przeznaczonych pod zabu-
dowć szeregową, skutkowałoby nadmiernym za-
gćszczeniem zabudowy. Stanowiłoby sprzeczność 



Dziennik Urzćdowy 
Województwa Wielkopolskiego Nr 256 – 24410 – Poz. 4036 
 

z wnioskami złożonymi przez wićkszość mieszkaĉ-
ców i tym samym celem zmiany planu.  
Ponadto, tak duże zwićkszenie powierzchni zabudo-
wy, skutkowałoby możliwością rozbudowy również 
tych istniejących budynków szeregowych, które już w 

obecnie przekraczają ustalone gabaryty, co należy 
uznać za bardzo niekorzystne ze wzglćdu na prawdo-
podobieĉstwo zacieniania sąsiednich budynków oraz 
niekorzystny efekt przestrzenny 

 

 
 
 
 

Załącznik nr 3 
do uchwały nr XV/148/VI/2011 

Rady Miasta Poznania 
z dnia 12 lipca 2011 r. 

 

 

ROZSTRZYGNIĆCIE RADY MIASTA POZNANIA  O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W MIEJSCOWYM 
PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO PODOLANY ZACHÓD B 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) rozstrzyga sić, co nastćpuje: 
 
§ 1 
 
Sposób realizacji zapisanych w planie inwestycji z 
zakresu infrastruktury technicznej: 
1) zadania w zakresie realizacji dróg publicznych 
przewidzianych w planie oraz związanych z nimi 
wykupów terenów prowadzić bćdą właściwe jed-
nostki miejskie; 
2) zadania w zakresie infrastruktury technicznej pro-
wadzić bćdą właściwe przedsićbiorstwa, w kompe-
tencji których leży rozwój sieci: wodociągowej 
i kanalizacji sanitarnej, energetycznej, gazowej i 
cieplnej, zgodnie z miejscowym planem zagospoda-
rowania przestrzennego oraz na podstawie przepi-
sów odrćbnych. Zadania w zakresie gospodarki od-
padami realizowane bćdą zgodnie z miejscowym 
planem zagospodarowania przestrzennego, zgodnie 
z planem gospodarki odpadami oraz na podstawie 
przepisów odrćbnych; 

3) podstawć przyjćcia do realizacji zadaĉ określonych 
w miejscowym planie zagospodarowania prze-
strzennego, które należą do zadaĉ własnych gminy, 
stanowić bćdą zapisy Wieloletniej Prognozy Finan-
sowej Miasta Poznania; 
4) określenie terminów przystąpienia i zakoĉczenia 
realizacji tych zadaĉ ustalone bćdzie według kryte-
riów i zasad przyjćtych przy konstruowaniu Wielolet-
niej Prognozy Finansowej Miasta Poznania; 
5) inwestycje realizowane mogą być etapowo w za-
leżności od wielkości środków przeznaczonych na 
inwestycje. 
 
§ 2 
 
Zgodnie z zasadami finansowania inwestycji z zakre-
su infrastruktury technicznej określonych w planie, 
finansowanie inwestycji bćdzie sić odbywać poprzez: 
1) wydatki z budżetu miasta; 
2) współfinansowanie środkami zewnćtrznymi, po-
przez 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 środków zewnćtrznych; 
3) udział inwestorów w finansowaniu w ramach po-
rozumieĉ o charakterze cywilnoprawnym lub w for-
mie partnerstwa publiczno-prywatnego – „PPP”, a 
także właścicieli nieruchomości. 
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