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Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 168 Poz. 3180– 18188 –

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmia-
nami) oraz art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 
1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 
19, poz. 115 z późniejszymi zmianami) uchwala się, 
co następuje:

§1. Ustala się stawki opłat za zajęcie pasa drogo-
wego dróg gminnych na cele niezwiązane z budo-
wą, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochro-
ną dróg, dotyczące:

1) prowadzenia robót w pasie drogowym,
2) umieszczania w pasie drogowym urządzeń in-

frastruktury technicznej niezwiązanych z potrzeba-
mi zarządzania drogami lub potrzebami ruchu dro-
gowego,

3) umieszczania w pasie drogowym obiektów bu-
dowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania 
drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz re-
klam,

4) zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączno-
ści w celach innych niż wymienione w pkt 1-3.

§2. 1. Za zajęcie 1 m2 powierzchni jezdni pasa 
drogowego dróg gminnych, o których mowa w §1 
pkt 1 i 4 ustala się następujące stawki opłat za każ-
dy dzień zajęcia:

1) przy zajęciu jezdni do 20% szerokości - 1,00 zł
2) przy zajęciu jezdni pow. 20% do 50% szeroko-

ści - 1,50 zł
3) przy zajęciu jezdni pow. 50% do całkowitego 

zajęcia jezdni - 2,00 zł.
2. Stawki określone w ust. 1 pkt 1 stosuje się 

także do chodników, placów, zatok postojowych i 
autobusowych, ścieżek rowerowych i ciągów pie-
szych.

3. Do elementów pasa drogowego niewymienio-
nych w ust. 1 i 2 ustala się stawkę opłat za każdy 
dzień zajęcia 1 m2 pasa drogowego w wysokości 
1,00 zł.

4. Zajęcie pasa drogowego przez czas krótszy niż 
24 godziny jest traktowany jak zajęcie pasa drogo-
wego przez 1 dzień.

§3. 1. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa 
w §1 pkt 2 ustala się następujące roczne stawki 

opłat za 1 m2 powierzchni pasa drogowego drogi 
gminnej zajętego przez rzut poziomy umieszczonego 
urządzenia:

1) poza obszarem zabudowanym - 8,00 zł
2) w obszarze zabudowanym - 8,00 zł
3) na drogowym obiekcie inżynierskim - 100,00 zł
4) przy umieszczaniu urządzeń wodociągowych 

i kanalizacyjnych stosuje się stawkę w wysokości 
30% stawki określonej w pkt 1 oraz stawki w wy-
sokości 50% stawek określonych w pkt 2 i 3.

2. Roczne stawki opłat w wysokości określonej w 
ust. 1 obejmują pełny rok kalendarzowy umieszcze-
nia urządzenia w pasie drogowym.

3. Za niepełny rok kalendarzowy wysokość rocz-
nych stawek opłat obliczana jest proporcjonalnie do 
liczby dni (wliczając miejsca niepełne) umieszczenia 
urządzenia w pasie drogowym.

§4. 1. Za każdy dzień zajęcia pasa drogowego, 
o którym mowa w §1 pkt 3 ustala się następujące 
stawki opłat za 1 m2 powierzchni:

1) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy 
obiektu handlowego lub usługowego:

a) poza terenem zabudowanym - 0,20 zł
b) w terenie zabudowanym - 0,20 zł
2) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy 

innych obiektów - 0,20 zł
3) pasa drogowego zajętego na wydzielone miej-

sca parkingowe (koperty) - 0,20 zł
4) pasa drogowego zajętego na tymczasowe sto-

iska handlowe - 3,00 zł.
2. Za każdy dzień umieszczenia w pasie drogo-

wym reklamy ustala się stawkę opłaty za 1 m2 po-
wierzchni reklamy w wysokości 1,50 zł.

§5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy.

§6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Wielkopolskiego.

Przewodnicząca
Rady Gminy 

(-) Marianna Pietryga
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w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych



Poz. 3181
Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 168 – 18189 –

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 i Nr 157, poz. 1241) 
oraz z 2010r. Nr 28, poz. 142 i Nr 28, poz. 146) 
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 oraz z 2010 r. 
Nr 24, poz. 124) uchwala się, co następuje:

§1. 1. Po stwierdzeniu zgodności ze „Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego miasta Poznania” – Uchwała Nr XXXI-
/299/V/08 Rady Miasta Poznania z dnia 18 stycznia 
2008 r., uchwala się miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego „Rejon ul. Główieniec” w 
Poznaniu, zwany dalej „planem”.

2. Planem obejmuje się obszar położony pomię-
dzy: ul. Warszawską, ul. Smołdzinowską, terenami 
leśnymi przylegającymi od północy do ul. Krośnie-
wickiej oraz torami kolejowymi linii Krzesiny – Ko-
bylnica.

3. Granice obszaru objętego planem określa rysu-
nek planu.

4. Integralnymi częściami uchwały są:
1) załącznik Nr 1 – stanowiący część graficzną, 

zwaną „rysunkiem planu”, opracowany w skali 
1:1000 i zatytułowany: Miejscowy plan zagospo-
darowania przestrzennego ”Rejon ul. Główieniec” w 
Poznaniu;

2) załącznik Nr 2 – stanowiący rozstrzygnięcie 
Rady Miasta Poznania o sposobie rozpatrzenia uwag 
wniesionych do projektu planu;

3) załącznik Nr 3 – stanowiący rozstrzygnięcie 
Rady Miasta Poznania, o sposobie realizacji zapisa-
nych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które należą do zadań własnych gminy 
oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisa-

mi o finansach publicznych.

§2. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej 
uchwały mowa jest o:

1) działce budowlanej – należy przez to rozumieć 
działkę budowlaną w rozumieniu ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym;

2) jezdni głównej – należy przez to rozumieć jezd-
nię sytuowaną w pasie drogowym przy osi drogi, 
nieprowadzącą ruchu dojazdowego do przyległych 
terenów;

3) jezdni dodatkowej – należy przez to rozumieć 
jezdnię sytuowaną w pasie drogowym, prowadzącą 
ruch dojazdowy do jezdni głównych i terenów przy-
ległych;

4) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez 
to rozumieć linię określającą najmniejszą odległość 
budynków od linii rozgraniczającej terenu lub linię 
wyznaczającą na rysunku planu obszar, na którym 
mogą być lokalizowane budynki;

5) ogrodzeniu ażurowym –należy przez to rozu-
mieć ogrodzenie, w którym część ażurowa stanowi 
nie mniej niż 80% powierzchni całkowitej ogrodze-
nia;

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

7) powierzchni zabudowy – należy przez to rozu-
mieć sumę powierzchni wszystkich budynków zlo-
kalizowanych na działce budowlanej, mierzoną po 
obrysie ścian zewnętrznych, bez schodów i ramp;

8) reklamie – należy przez to rozumieć nośnik in-
formacji wizualnej w jakiejkolwiek materialnej for-
mie wraz z elementami konstrukcyjnymi i zamoco-
waniami, niebędący szyldem, tablicą informacyjną 
lub znakiem w rozumieniu przepisów o znakach i 
sygnałach drogowych;

9) słupie reklamowym - należy przez to rozumieć 
wolno stojące urządzenie reklamowe o kształcie 
walca pionowego lub w formie bryły do niego zbli-
żonej;

10) stacji bazowej telefonii komórkowej – należy 
przez to rozumieć obiekt radiokomunikacyjny skła-
dający się z urządzeń elektro-przesyłowych oraz 
konstrukcji wsporczej i zestawów anten;

11) szyldzie – należy przez to rozumieć oznacze-
nia jednostek organizacyjnych lub przedsiębiorców, 
ich siedzib lub miejsc wykonywania działalności;

12) terenie – należy przez to rozumieć obszar o 
określonym rodzaju przeznaczenia, wyznaczony na 
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Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 168 – 18190 – Poz. 3181

rysunku planu liniami rozgraniczającymi;
13) tablicy informacyjnej – należy przez to rozu-

mieć elementy systemu informacji miejskiej, przy-
rodniczej lub edukacji ekologicznej oraz tablice z 
oznaczeniem przyłączy urządzeń technicznych;

14) zieleni wysokiej – należy przez to rozumieć 
zadrzewienia o wysokości powyżej 2 m.

§3. Na obszarze planu ustala się następujące prze-
znaczenie terenów:

1) tereny obiektów produkcyjnych wysokich tech-
nologii, oznaczone na rysunku planu symbolami: 1P, 
2P, 3P;

2) teren obiektów produkcyjnych wysokich tech-
nologii z dopuszczeniem zabudowy usługowej, 
oznaczony na rysunku planu symbolem P/U;

3) teren zabudowy usługowej, oznaczony na ry-
sunku planu symbolem U;

4) tereny lasów, oznaczone na rysunku planu 
symbolami: 1ZL, 2ZL;

5) teren zalesień, oznaczony na rysunku planu 
symbolem RL;

6) teren infrastruktury technicznej – elektroener-
getyki, oznaczony na rysunku planu symbolem E;

7) tereny dróg publicznych, oznaczone na rysun-
ku planu symbolami: KD-GP, KD-L, 1KD-D, 2KD-D, 
KD-Dxs .

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

1) ustala się lokalizację budynków zgodnie z nie-
przekraczalnymi liniami zabudowy wyznaczonymi 
na rysunku planu, z uwzględnieniem §11;

2) zakazuje się lokalizacji:
a) obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży 

powyżej 1800 m2, 
b) tymczasowych obiektów usługowo-handlo-

wych,
c) ogrodzeń pełnych oraz z betonowych elemen-

tów prefabrykowanych,
d) na terenach 1ZL, 2ZL, RL reklam;
3) dopuszcza się lokalizację:
a) obiektów małej architektury,
b) na terenach 1P, 2P, P/U, U budynków na grani-

cy działek budowlanych,
c) na terenach 1P, 2P, 3P, P/U, U ogrodzeń ażuro-

wych lub w formie żywopłotów,
d) na terenach 1P, 2P, 3P reklam, wyłącznie na 

elewacjach budynków,
e) na terenie P/U reklam na elewacjach budynków 

lub wolno stojących,
f) na terenie P/U słupów reklamowych o wysoko-

ści nie większej niż 6,0 m,
g) szyldów i tablic informacyjnych.

§5. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyro-
dy i krajobrazu kulturowego ustala się:

1) zagospodarowanie zielenią wszystkich wolnych 
od utwardzenia fragmentów terenów;

2) segregację, gromadzenie i zagospodarowanie 

odpadów, zgodnie z przepisami odrębnymi;
3) zagospodarowanie mas ziemnych, pozyska-

nych podczas robót budowlanych, na terenach ich 
powstawania, z dopuszczeniem usuwania ich poza 
obszar planu, zgodnie z przepisami odrębnymi;

4) w przypadku zanieczyszczenia powierzchni zie-
mi, w stopniu przekraczającym standardy jakości 
gleby lub ziemi, rekultywację zgodnie z przepisami 
odrębnymi;

5) dopuszczenie lokalizacji kondygnacji podziem-
nych, pod warunkiem, że ich budowa nie dopro-
wadzi do zanieczyszczenia środowiska gruntowo 
– wodnego oraz destabilizacji stosunków wodnych, 
powodując ich niekorzystne oddziaływanie na sta-
teczność gruntów;

6) zakaz stosowania urządzeń energetycznych i 
technologicznych na paliwa stałe z wyjątkiem bio-
masy;

7) na terenach U i P/U zakaz lokalizacji obiektów 
usługowych, dla których, zgodnie z przepisami od-
rębnymi, określone zostały dopuszczalne poziomy 
hałasu w środowisku.

§6. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kultu-
rowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 
ustala się przeprowadzenie rozpoznania archeolo-
gicznego podczas wykonywania robót ziemnych po-
niżej 0,7 m, jeżeli wymagają tego przepisy odrębne.

§7. W zakresie wymagań wynikających z potrzeb 
kształtowania przestrzeni publicznych na terenach 
dróg publicznych, pod warunkiem nieograniczania 
swobody ruchu pieszych i pojazdów, dopuszcza się 
lokalizację:

1) obiektów małej architektury, nie kolidujących z 
sieciami infrastruktury technicznej;

2) tablic informacyjnych i znaków drogowych;
3) słupów reklamowych o powierzchni podstawy 

nieprzekraczającej 1,4 m2 i o wysokości nieprzekra-
czającej 4,0 m.

§8. 1. W zakresie szczegółowych parametrów i 
wskaźników kształtowania zabudowy oraz zago-
spodarowania terenu, dla terenów oznaczonych 
symbolami 1P, 2P, 3P ustala się:

1) teren obiektów produkcyjnych wysokich tech-
nologii;

2) dopuszczenie lokalizacji:
a) składów i magazynów, służących obiektom pro-

dukcyjnym zlokalizowanym na danym terenie,
b) na terenie 1P :
- parkingów, w tym wielopoziomowych,
- dróg wewnętrznych;
3) powierzchnię zabudowy działki budowlanej nie 

większą niż:
a) na terenach 1P i 2P – 90%,
b) na terenie 3P – 50%;
4) powierzchnię biologicznie czynną nie mniejszą 

niż 10% działki budowlanej;
5) powierzchnię działki budowlanej nie mniejszą 
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niż:
a) na terenie 1P – 10000 m2, z wyjątkiem działek 

przeznaczonych na cele infrastruktury technicznej 
oraz drogi wewnętrzne,

b) na terenie 2P – 2000 m2, z wyjątkiem działek 
przeznaczonych na cele infrastruktury technicznej,

c) na terenie 3P – 3500 m2, z wyjątkiem działek 
przeznaczonych na cele infrastruktury technicznej;

6) wysokość zabudowy:
a) dla obiektów produkcyjnych, składów i maga-

zynów na terenach 1P i 2P nie większą niż 20,0 m, 
z uwzględnieniem lit. b,

b) dla obiektów produkcyjnych, składów i maga-
zynów wyłącznie na terenie 1P w strefie zwiększo-
nej wysokości, wskazanej na rysunku planu, nie 
większą niż 25,0 m,

c) dla obiektów produkcyjnych, składów i maga-
zynów na terenie 3P nie większą niż 15,0 m,

d) dla urządzeń budowlanych i budowli, jeżeli wy-
magają tego względy technologiczne:

- na terenach 1P i 2P nie większą niż 50,0 m,
- na terenie 3P nie większą niż 35,0 m, z zastrze-

żeniem §13 pkt 5;
7) dowolną geometrię dachów;
8) szerokość dróg wewnętrznych, o których 

mowa w pkt 2 lit. b, nie mniejszą niż 8,0 m;
9) dostęp dla samochodów zgodnie z przepisami 

odrębnymi:
a) terenu 1P do terenów przyległych dróg publicz-

nych, w tym położonych poza planem, z uwzględ-
nieniem lit. b, lub poprzez drogi wewnętrzne,

b) terenu 1P do jezdni głównych terenu KD-GP wy-
łącznie poprzez jezdnię dodatkową, o której mowa 
w ust. 6 pkt 1 lit. a,

c) terenu 2P do terenu 2KD-D, 
d) terenu 3P do terenu 1KD-D .
2. W zakresie szczegółowych parametrów i 

wskaźników kształtowania zabudowy oraz zago-
spodarowania terenu, dla terenu oznaczonego sym-
bolem P/U, ustala się:

1) lokalizację obiektów produkcyjnych wysokich 
technologii z dopuszczeniem zabudowy usługowej;

2) dopuszczenie lokalizacji:
a) składów i magazynów, wyłącznie jako uzupeł-

niających zabudowę, o której mowa w pkt 1,
b) parkingów, w tym wielopoziomowych,
c) dróg wewnętrznych;
3) powierzchnię zabudowy działki budowlanej nie 

większą niż 60%;
4) w przypadku lokalizacji:
a) obiektów produkcyjnych wysokich technologii 

lub usługowych, z wyłączeniem wolno stojących 
obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży od 
300 m2 do 1800 m2, powierzchnię biologicznie 
czynną nie mniejszą niż 10% powierzchni działki 
budowlanej,

b) wolno stojącego obiektu handlowego o po-
wierzchni sprzedaży od 300 m2 do 1800 m2, zago-
spodarowanie nie mniej niż 15% powierzchni działki 
budowlanej zielenią wysoką;

5) powierzchnię działki budowlanej nie mniejszą 
niż 1000 m2, z wyjątkiem działek przeznaczonych 
na cele infrastruktury technicznej oraz drogi we-
wnętrzne;

6) wysokość zabudowy:
a) dla obiektów produkcyjnych, budynków usłu-

gowych, składów i magazynów nie większą niż 
20,0 m,

b) dla urządzeń technicznych nie większą niż 35,0 
m, jeżeli wymagają tego względy technologiczne, z 
zastrzeżeniem §13 pkt 5;

7) dowolną geometrię dachów;
8) szerokość dróg wewnętrznych, o których 

mowa w pkt 2 lit. c, nie mniejszą niż 8,0 m;
9) dostęp dla samochodów do terenu 2KD-D lub 

poprzez drogi wewnętrzne, zgodnie z przepisami od-
rębnymi.

3. W zakresie szczegółowych parametrów i 
wskaźników kształtowania zabudowy oraz zago-
spodarowania terenu, dla terenu oznaczonego sym-
bolem U, ustala się:

1) lokalizację obiektów ochrony przeciwpożaro-
wej;

2) powierzchnię zabudowy działki budowlanej nie 
większą niż 60%;

3) powierzchnię biologicznie czynną nie mniejszą 
niż 10% powierzchni terenu;

4) powierzchnię działki budowlanej równą po-
wierzchni terenu;

5) wysokość zabudowy:
a) dla obiektów ochrony przeciwpożarowej nie 

większą niż 20,0 m,
b) dla urządzeń budowlanych i budowli nie więk-

szą niż 35,0 m jeżeli wymagają tego względy tech-
nologiczne, z zastrzeżeniem §13 pkt 5;

6) dowolną geometrię dachów;
7) dostęp dla samochodów do jezdni dodatkowej 

terenu KD-GP, zgodnie z przepisami odrębnymi.
4. W zakresie szczegółowych parametrów i wskaź-

ników kształtowania zabudowy oraz zagospodaro-
wania terenu, dla terenów oznaczonych symbolami 
1ZL, 2ZL, RL ustala się:

1) prowadzenie gospodarki leśnej zgodnie z pla-
nem urządzenia lasów;

2) stosowanie do zalesień rodzimych drzew i krze-
wów oraz stosowanie roślin okrywowych, charak-
terystycznych dla danego siedliska;

3) dostęp terenów do przyległych dróg publicz-
nych, w tym położonych poza planem, zgodnie z 
przepisami odrębnymi;

4) dopuszczenie lokalizacji ścieżek rowerowych i 
dróg pieszych;

5) na terenie RL dopuszczenie lokalizacji chodni-
ków, pochylni i schodów, stanowiących elementy 
bezkolizyjnego przejścia i przejazdu rowerowego 
pod torami kolejowymi położonymi poza planem.

5. W zakresie szczegółowych parametrów i 
wskaźników kształtowania zabudowy oraz zago-
spodarowania terenu, dla terenu oznaczonego sym-
bolem E, ustala się:
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1) lokalizację wolno stojącej stacji transformato-
rowej;

2) powierzchnię zabudowy nie większą niż 30% 
powierzchni terenu;

3) powierzchnię biologicznie czynną nie mniejszą 
niż 40% powierzchni terenu;

4) powierzchnię działki budowlanej równą po-
wierzchni terenu;

5) wysokość zabudowy nie większą niż 3,6 m;
6) dowolną geometrię dachów;
7) dostęp dla samochodów do terenu 2KD-D, 

zgodnie z przepisami odrębnymi.
6. W zakresie szczegółowych parametrów i wskaź-

ników kształtowania zabudowy oraz zagospodaro-
wania terenu, dla terenu oznaczonego symbolem:

1) KD-GP, ustala się:
a) lokalizację dwóch jezdni głównych i jezdni do-

datkowej, stanowiącej połączenie ul. Smołdzinow-
skiej (poza planem) z terenem 2KD-D, 

b) lokalizację jednostronnego chodnika po północ-
no-wschodniej stronie drogi,

c) powiązanie północnej jezdni głównej z terenem 
2KD-D poprzez skrzyżowanie na prawe skręty,

d) dopuszczenie lokalizacji stanowisk postojowych 
między północną jezdnią główną a jezdnią dodatko-
wą, z dostępem wyłącznie z jezdni dodatkowej;

2) KD-L, ustala się lokalizację fragmentu jezdni i 
chodnika ulicy Smołdzinowskiej;

3) 1KD-D, ustala się:
a) lokalizację jezdni, zakończonej placem do za-

wracania samochodów i co najmniej jednostronne-
go chodnika, z uwzględnieniem lit. b,

b) dopuszczenie lokalizacji pieszo-jezdni,
c) dopuszczenie lokalizacji chodników, pochylni 

i schodów, stanowiących elementy bezkolizyjnego 
przejścia i przejazdu rowerowego pod torami kolejo-
wymi położonymi poza planem;

4) 2KD-D, ustala się:
a) lokalizację jezdni, zakończonej placem do za-

wracania samochodów i co najmniej jednostronne-
go chodnika, z uwzględnieniem lit. b,

b) dopuszczenie lokalizacji pieszo – jezdni;
5) KD-Dxs, ustala się:
a) lokalizację pieszo-jezdni, zakończonej placem 

do zawracania samochodów, z uwzględnieniem lit. 
b,

b) dopuszczenie lokalizacji jezdni i co najmniej jed-
nostronnego chodnika.

§9. W zakresie granic i sposobów zagospodaro-
wania terenów lub obiektów podlegających ochro-
nie określa się granice obszaru ochronnego główne-
go zbiornika wód podziemnych, zgodnie z rysunkiem 
planu, dla którego sposób zagospodarowania ustala 
się w §13 pkt 8 i 9.

§10. W planie nie określa się:
1) terenów wymagających wszczęcia procedu-

ry scalania i podziału nieruchomości w rozumieniu 
przepisów odrębnych;

2) szczegółowych zasad i warunków scalania i po-
działu nieruchomości objętych planem.

§11. W zakresie szczególnych warunków zago-
spodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użyt-
kowaniu, w tym zakazu zabudowy, ustala się:

1) na terenach: 1ZL, RL, 1P, 2P, P/U uwzględnie-
nie ograniczeń wynikających z przebiegu sieci infra-
struktury technicznej, w tym ciepłowniczej, zgodnie 
z przepisami odrębnymi;

2) na terenie 3P sytuowanie zabudowy od ściany 
lasu w odległości wynikającej z przepisów odręb-
nych;

3) na terenach: KD-Dxs, RL, 1KD-D, 2KD-D, 1P, 
2P, P/U, KD-GP sytuowanie obiektów budowlanych 
w sąsiedztwie obszarów kolejowych położonych 
poza planem, w odległości wynikającej z przepisów 
odrębnych;

4) zakaz lokalizacji budynków na terenach: 1ZL, 
2ZL, RL, KD-GP, KD-L, 1KD-D, 2KD-D, KD-Dxs .

§12. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i 
budowy systemów komunikacji ustala się:

1) zachowanie ciągłości powiązań elementów 
pasa drogowego, w szczególności jezdni, pieszo-
jezdni, chodników i ścieżek rowerowych, w granicy 
obszaru objętego planem oraz z zewnętrznym ukła-
dem komunikacyjnym;

2) na terenach dróg publicznych dopuszczenie lo-
kalizacji dodatkowych, innych niż ustalone planem, 
elementów układu komunikacyjnego, zgodnie z 
przepisami odrębnymi;

3) wymóg przystosowania terenu KD-GP do pro-
wadzenia komunikacji autobusowej poprzez zabez-
pieczenie odpowiednich parametrów jezdni na szla-
ku i skrzyżowaniach;

4) parametry układu drogowego zgodnie z klasyfi-
kacją i przepisami odrębnymi, w zakresie niedefinio-
wanym ustaleniami planu;

5) szerokość dróg publicznych w liniach rozgrani-
czających zgodnie z rysunkiem planu;

6) lokalizację dróg publicznych:
a) klasy głównej ruchu przyspieszonego na terenie 

KD-GP, 
b) klasy lokalnej na terenie KD-L, 
c) klasy dojazdowej na terenach: 1KD-D, 2KD-D, 

KD-Dxs, przy czym na terenie KD-Dxs jako podsta-
wowy sposób zagospodarowania ustala się pieszo 
– jezdnię;

7) na terenach przeznaczonych pod zabudowę za-
pewnienie stanowisk postojowych dla samochodów 
osobowych, w łącznej ilości nie mniejszej niż:

a) 32 stanowiska postojowe na każdych 100 za-
trudnionych w zakładach produkcyjnych, w tym 2 
dla pojazdów osób niepełnosprawnych,

b) 30 stanowisk postojowych na każde 1000 m2 
powierzchni użytkowej biur, w tym 3 dla pojazdów 
osób niepełnosprawnych,

c) 36 stanowisk postojowych na każde 100 miejsc 
w obiektach gastronomicznych, w tym 6 dla pojaz-
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dów osób niepełnosprawnych,
d) 45 stanowisk postojowych na każde 1000 m2 

powierzchni użytkowej w obiektach handlowych, w 
tym 6 dla pojazdów osób niepełnosprawnych,

e) 30 stanowisk postojowych na każde 1000 m2 
powierzchni użytkowej obiektów usługowych, in-
nych niż wymienione w lit. b-d, w tym 3 dla pojaz-
dów osób niepełnosprawnych;

8) na terenach przeznaczonych pod zabudowę za-
pewnienie stanowisk postojowych dla rowerów, w 
łącznej ilości nie mniejszej niż:

a) 15 stanowisk postojowych na każdych 100 za-
trudnionych w zakładach produkcyjnych,

b) 15 stanowisk postojowych na każde 1000 m2 
powierzchni użytkowej biur,

c) 20 stanowisk postojowych na każde 1000 m2 
powierzchni użytkowej obiektów handlowych,

d) 15 stanowisk postojowych na każde 100 miejsc 
w obiektach gastronomicznych,

e) 15 stanowisk postojowych na każde 1000 m2 
powierzchni użytkowej obiektów usługowych, in-
nych niż wymienione w lit. b-d;

9) na terenach 1P, 2P, 3P, U, P/U zapewnienie w 
granicach terenu stanowisk do przeładunku towa-
rów, zlokalizowanych poza stanowiskami postojo-
wymi wymienionymi w pkt 7 i 8.

§13. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i 
budowy systemów infrastruktury technicznej ustala 
się:

1) dopuszczenie robót budowlanych w zakresie:
a) sieci infrastruktury technicznej, w tym w szcze-

gólności: gazowej, wodociągowej, kanalizacyjnej, 
elektroenergetycznej, ciepłowniczej, telekomunika-
cyjnej,

b) systemu monitoringu wizyjnego oraz systemu 
służb ratowniczych i bezpieczeństwa publicznego;

2) dopuszczenie lokalizacji sieci oraz systemów, o 
których mowa w pkt 1, z zastrzeżeniem pkt 3;

3) zakaz lokalizacji napowietrznych sieci infra-
struktury technicznej, z uwzględnieniem pkt 4;

4) dopuszczenie lokalizacji i przebudowy istnieją-
cej sieci ciepłowniczej;

5) wyłącznie na terenach 1P, 2P, 3P, P/U, U do-
puszczenie lokalizacji stacji bazowych telefonii ko-
mórkowej o wysokości nie większej niż 50,0 m;

6) zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej;
7) dopuszczenie lokalizacji indywidualnych ujęć 

wody, zgodnie z przepisami odrębnymi;
8) odprowadzanie ścieków komunalnych wyłącz-

nie do sieci kanalizacji sanitarnej;

9) odprowadzanie ścieków przemysłowych wy-
łącznie do sieci kanalizacji sanitarnej, zgodnie z 
przepisami odrębnymi;

10) zagospodarowanie wód opadowych i roztopo-
wych na terenie, zgodnie z przepisami odrębnymi, z 
dopuszczeniem odprowadzania ich do sieci kanaliza-
cji deszczowej;

11) obowiązek podczyszczenia wód opadowych i 
roztopowych z powierzchni utwardzonych;

12) na terenach 1P, 2P, 3P, P/U dopuszczenie lo-
kalizacji stacji transformatorowych wolno stojących 
lub wbudowanych w budynek o innym przeznacze-
niu, zgodnie z przepisami odrębnymi;

13) w przypadku lokalizacji wolno stojących sta-
cji transformatorowych, o których mowa w pkt 12, 
dopuszczenie wydzielenia działki budowlanej o po-
wierzchni nie mniejszej niż 50,0 m2.

§14. W zakresie sposobów i terminów tymczaso-
wego zagospodarowania, urządzania i użytkowania 
na terenach: 1P, 2P, 3P i P/U dopuszcza się lokaliza-
cję obiektów produkcyjnych innych niż wymienione 
w §8 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1, do czasu realizacji 
ustaleń planu.

§15. W zakresie stawek procentowych, stanowią-
cych podstawę do określenia opłaty, o której mowa 
w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
ustala się stawkę w wysokości 30%.

§16. Wykonanie uchwały powierza się Prezyden-
towi Miasta Poznania.

§17. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni 
od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa 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 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) rozstrzyga się, co 
następuje:

§1. Zgłaszający uwagi: Volkswagen Poznań Sp. 
z o.o.

ul. Warszawska 349, 61-060 Poznań
1. uwaga dotyczy podniesienia wysokości na te-

renach 1P i 2P z 20,0 m do 25,0 m rozstrzygnięcie: 
uwaga nieuwzględniona 

uzasadnienie: Zgodnie z obowiązującym Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego miasta Poznania na terenach o funkcji 
przemysłowej P1sw (w projekcie planu są to tereny 
1P i 2P) ustalono zabudowę o wysokości do 20,0 
m, z dopuszczeniem miejscowych odstępstw wy-
sokościowych, jeśli wymagają tego względy tech-
nologiczne i nie będzie to kolidowało z charakterem 
zabudowy podstrefy i zasadami ładu przestrzenne-
go. W związku z tym w projekcie planu wyznaczono 
strefę zwiększonej wysokości, która obejmuje jedy-
nie część terenu 1P. Uwaga została zatem częścio-
wo nieuwzględniona.

2. uwaga dotyczy wprowadzenia zapisu, na tere-
nach 1P i 2P, iż dla urządzeń budowlanych i budowli 
ustala się wysokość nie większą niż 70,0 m, jeżeli 
wymagają tego względy technologiczne. 

rozstrzygnięcie: uwaga nieuwzględniona 
uzasadnienie: W projekcie planu podniesiono wy-

sokość dla urządzeń budowlanych i budowli z 35,0 
m jedynie do 50,0 m. Wynika to z uzyskanego 
podczas prowadzenia prac planistycznych uzgod-
nienia projektu planu miejscowego z Szefem Woje-
wódzkiego Sztabu Wojskowego (Postanowienie nr 
WO/1679/09 z dnia 31 lipca 2009 r.). Podniesienie 
wysokości powyżej 50,0 m wymagałoby kolejnych 
uzgodnień z Szefem Wojewódzkiego Sztabu Woj-
skowego, a pośrednio także z Szefostwem Służby 
Ruchu Lotniczego Sił Powietrznych RP. Uwaga zo-
stała zatem częściowo nieuwzględniona.

3. uwaga dotyczy wprowadzenia dla terenu KD-
GP, zapisu o lokalizacji jednostronnego chodnika po 
północno wschodniej stronie drogi wraz ze ścieżką 
rowerową. 

rozstrzygnięcie: uwaga nieuwzględniona 
uzasadnienie: Zgodnie z uchwalonym miejsco-

wym planem zagospodarowania przestrzenne-
go „terenu w rejonie węzła Antoninek – wschód” 
część B (Uchwała Nr LXXXV/955/IV/2006 Rady 
Miasta Poznania z dnia 10 stycznia 2006 r.) oraz 
opracowywanym miejscowym planem zagospoda-
rowania przestrzennego „Zieliniec” w Poznaniu, w 
ciągu ul. Warszawskiej nie przewiduje się prowa-
dzenia ścieżki rowerowej, dlatego też ścieżka rowe-
rowa na odcinku ul. Warszawskiej zapisana w mpzp 
„Rejon ulicy Główieniec” nie miałaby kontynuacji w 
planach sąsiednich. Nie wyklucza to jednak jej prze-
prowadzenia w przyszłości – zapisy planu dopusz-
czają „lokalizację dodatkowych, innych niż ustalone 
planem, elementów układu komunikacyjnego, zgod-
nie z przepisami odrębnymi”. Możliwy jest również 
alternatywny przebieg ścieżki rowerowej (bez po-
trzeby jej wydzielania) w ulicach klasy lokalnej i do-
jazdowej, z wykorzystaniem bezkolizyjnego przej-
ścia i przejazdu pod torami kolejowymi w ciągu ul. 
Główieniec. 

Ustalenie odnośnie lokalizacji jednostronnego 
chodnika po północno-wschodniej stronie drogi (ul.
Warszawskiej) jest natomiast zapisane w planie 
miejscowym w §8 ust. 6 pkt 1 lit. b.

4. uwaga dotyczy wprowadzenia zapisu w §13 
pkt 8: zagospodarowanie wód opadowych i rozto-
powych na terenie, zgodnie z przepisami odrębny-
mi, z dopuszczeniem odprowadzania ich do sieci 
kanalizacji deszczowej, dopuszcza się odprowadze-
nie ścieków deszczowych z terenu 1P i 2P do rzeki 
Cybiny po uprzednim ich oczyszczeniu, zgodnie z 
przepisami odrębnymi.

rozstrzygnięcie: uwaga nieuwzględniona 
uzasadnienie: Ustalenia planu miejscowego od-

nośnie postępowania z wodami opadowymi i roz-
topowymi, nie wykluczają możliwości odprowadza-
nia tychże wód do rzeki Cybiny. Stąd interpretując 
zapis projektu planu ”ustala się zagospodarowanie 
wód opadowych i roztopowych na terenie, zgodnie 
z przepisami odrębnymi, z dopuszczeniem odpro-
wadzania ich do sieci kanalizacji deszczowej” wody 
opadowe i roztopowe można odprowadzić do rzeki 
Cybiny, jeśli zostaną spełnione przepisy odrębne.

§2. Zgłaszający uwagi: osoba fizyczna
1. uwaga dotyczy wpisania literalnie do projektu 

planu w §8 ust. 2 pkt 9 - dostęp dla samochodów 
do terenu P/U również poprzez nowo projektowa-
ną tzw. drogę serwisową (dodatkową) - konieczne 

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr LXXIII/1010/V/2010

Rady Miasta Poznania
z dnia 8 czerwca 2010 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY MIASTA POZNANIA O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO 
PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO „REJON ULICY GŁÓWIE-

NIEC” W POZNANIU 
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nazwanie jej lub oznaczenie symbolami na planie. 
Zapisanie klauzuli „Do czasu pełnej realizacji planu 
i budowy drogi serwisowej (dodatkowej) istniejący 
układ ulic pozostaje bez zmian”. 

rozstrzygnięcie: uwaga nieuwzględniona 
uzasadnienie: Zgodnie z zapisami planu dla terenu 

P/U ustalony został „dostęp dla samochodów do te-
renu 2KD-D lub poprzez drogi wewnętrzne, zgodnie 
z przepisami odrębnymi”. Teren 2KD-D powiązany 
jest z północną jezdnią główną ulicy Warszawskiej 
poprzez skrzyżowanie na prawe skręty oraz z jezdnią 
dodatkową stanowiącą połączenie aż do ul. Smoł-
dzinowskiej (poza planem). Oznacza to, że teren 
P/U ma dostęp również do jezdni dodatkowej ulicy 
Warszawskiej poprzez teren 2KD-D. Ponadto nowo 
planowana droga dodatkowa jest kontynuacją drogi 
istniejącej, która stanowi dojazd m.in. do obiektów 
straży pożarnej (w planie teren U). Droga ta stano-
wi jedną całość z pasem drogowym ul. Warszaw-
skiej (kGP – ulica główna ruchu przyspieszonego), 
z tego względu nieracjonalnym byłoby wyznaczanie 
osobnego terenu przeznaczonego pod nowo plano-
waną drogę dodatkową. Żaden z przepisów określa-
jących ramy regulacji mogących być przedmiotem 
planu miejscowego nie daje podstaw do zapisania 
w planie miejscowym ograniczeń praw własności 
uzależnionych od możliwości finansowych gminy w 
zakresie budowy dróg publicznych w sytuacji, gdy 
nieruchomości mają zapewniony dostęp do dróg pu-
blicznych (jak już wspomniano powyżej wnioskowa-
ne nieruchomości mają zapewniony dostęp do drogi 
publicznej oznaczonej w planie symbolem 2KD-D). 
Do ograniczenia praw własności właścicieli działek 
na terenie 1P doszłoby, w przypadku wprowadzenia 
w planie ustalenia „do czasu pełnej realizacji planu 
i budowy drogi serwisowej (dodatkowej) istniejący 
układ ulic pozostaje bez zmian” lub podobnego za-
pisu. Ponadto tego rodzaju ograniczenie uzależnia-
łoby korzystanie z prawa własności nieruchomości 
od działań i finansów gminy. Za nieuwzględnieniem 
uwagi przemawia przede wszystkim fakt, iż zgłasza-
jący uwagę będzie miał zapewniony dostęp do drogi 
publicznej.

2. uwaga dotyczy rezygnacji z tzw. renty plani-
stycznej lub wpisania do planu obowiązku gminy 
wypłaty na rzecz właścicieli odszkodowania związa-
nego z obniżeniem wartości nieruchomości zgodnie 
z art. 36 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym. Najwłaściwszym będzie za-
stosowanie tzw. wariantu zerowego w którym obie 
strony, a więc zarówno Miasto, jak i właściciel nie-
ruchomości rezygnują ze swych wzajemnych rosz-
czeń, bądź obniżenie wysokości renty planistycznej 
do poziomu 1%. 

rozstrzygnięcie: uwaga nieuwzględniona 
uzasadnienie: Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 12 usta-

wy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym, w planie miejscowym 
określa się obowiązkowo stawki procentowe, na 
podstawie których ustala się opłatę, o której mowa 

w art. 36 ust. 4. W związku z powyższym rezygna-
cja z tzw. renty planistycznej byłaby niezgodna z 
ww. ustawą. Ta sama ustawa nie daje delegacji do 
wpisywania w akt prawny, jakim jest plan miejsco-
wy obowiązku gminy wypłaty na rzecz właścicieli 
odszkodowania związanego z obniżeniem wartości 
nieruchomości zgodnie z art. 36 ust. 3. Obniżenie 
renty planistycznej na poziomie mniejszym niż 30% 
staje się natomiast nieopłacalne dla Miasta, które 
mogłoby ponieść większe koszty z tytułu nalicza-
nia renty planistycznej, niż z tytułu jej uzyskania. 
Ponadto renta planistyczna ma skutek tylko wtedy, 
jeśli wskutek uchwalenia planu miejscowego nastą-
pi wzrost wartości nieruchomości, a właściciel tej 
nieruchomości będzie chciał ją sprzedać przed upły-
wem 5 lat od momentu, w którym plan miejscowy 
stał się obowiązujący.

3. uwaga dotyczy zniesienia zakazu lokalizacji 
obiektów, dla których zostały określone poziomy 
hałasu np. usługi hotelowe, dla terenu P/U. 

rozstrzygnięcie: uwaga nieuwzględniona 
uzasadnienie: Ze względu na uciążliwe sąsiedztwo 

w jakim położone są działki budowlane oznaczone 
symbolem P/U, tzn hałas od strony terenów kole-
jowych, od ulicy głównej ruchu przyspieszonego – 
ul. Warszawskiej oraz od terenów przemysłowych, 
nie ma możliwości, aby na terenie P/U lokalizować 
obiekty usługowe, dla których zgodnie z prawem 
zostały określone dopuszczalne poziomy hałasu.

4. uwaga dotyczy odstąpienia od obowiązku pod-
łączenia do kanalizacji miejskiej, dla terenu P/U. 

rozstrzygnięcie: uwaga nieuwzględniona 
uzasadnienie: Zgodnie z zapisami obowiązującego 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowa-
nia przestrzennego miasta Poznania należy dążyć do 
restrykcyjnego przestrzegania zasady równoległego 
uzbrajania terenów przeznaczonych pod zabudowę 
w infrastrukturę techniczną, służącą ochronie śro-
dowiska (równoległe i obowiązkowe wprowadzenie 
kanalizacji sanitarnej, likwidacja zbiorników bezod-
pływowych na nieczystości ciekłe na terenie mia-
sta). Dodatkowo część terenu P/U znajduje się w 
obszarze ochronnym głównego zbiornika wód pod-
ziemnych, dla którego wymaga się odprowadzania 
ścieków komunalnych i przemysłowych wyłącznie 
do sieci kanalizacji sanitarnej, zgodnie z przepisami 
odrębnymi.

5. uwaga dotyczy odstąpienia od zakazu stosowa-
nia urządzeń energetycznych i technologicznych na 
paliwa stałe, na terenie P/U. 

rozstrzygnięcie: uwaga nieuwzględniona 
uzasadnienie: Rozporządzenie Nr 39/07 Woje-

wody Wielkopolskiego z dnia 31 grudnia 2007 r. 
w sprawie określenia programu ochrony powietrza 
dla strefy – aglomeracja Poznań, jako jedno z za-
dań podstawowych, niezbędnych do przywrócenia 
standardów jakości powietrza – poziomów dopusz-
czalnych pyłu zawieszonego PM10, wymienia za-
stąpienie ogrzewania węglowego ogrzewaniem ga-
zowym, olejowym, elektrycznym lub wykorzystanie 
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alternatywnych źródeł energii (zadanie 7, 8, 9, 10). 
Plan miejscowy spełnia zatem pośrednio zadania na-
łożone przez ww. Rozporządzenie.

6. uwaga dotyczy obniżenia na terenie P/U po-
wierzchni biologicznie czynnej do poziomu 10% po-
wierzchni działki budowlanej. 

rozstrzygnięcie: uwaga nieuwzględniona 
uzasadnienie: Zgodnie z uwagą, w planie zmniej-

szono udział powierzchni biologicznie czynnej z 20% 
do wnioskowanych 10% powierzchni działki budow-
lanej, wprowadzając zapis „w przypadku lokalizacji 
obiektów produkcyjnych wysokich technologii lub 
usługowych, z wyłączeniem wolno stojących obiek-
tów handlowych o powierzchni sprzedaży od 300 
m2 do 1800 m2, powierzchnię biologicznie czynną 
nie mniejszą niż 10% powierzchni działki budow-
lane”. Jednak ze względu na uwzględnienie uwagi 
tej samej osoby fizycznej odnośnie zwiększenia do-
puszczalnej powierzchni dla obiektów handlowych 
z 300 m2 do 1800 m2 oraz w celu zachowania wy-
maganej przepisami prawa zgodności ze Studium..., 
w planie miejscowym wprowadzony został dodat-
kowy zapis o treści „w przypadku lokalizacji wolno 
stojącego obiektu handlowego o powierzchni sprze-
daży od 300 m2 do 1800 m2, zagospodarowanie 
nie mniej niż 15% powierzchni działki budowlanej 
zielenią wysoką”. W związku z powyższym uwaga 
została częściowo nieuwzględniona.

§3. Zgłaszający uwagi: osoba fizyczna
1. uwaga dotyczy obniżenia na terenie P/U po-

wierzchni biologicznie czynnej do poziomu 10% po-
wierzchni działki budowlanej.

rozstrzygnięcie: uwaga nieuwzględniona 
uzasadnienie: Zgodnie z uwagą, w planie zmniej-

szono udział powierzchni biologicznie czynnej z 20% 
do wnioskowanych 10% powierzchni działki budow-
lanej, wprowadzając zapis „w przypadku lokalizacji 
obiektów produkcyjnych wysokich technologii lub 
usługowych, z wyłączeniem wolno stojących obiek-
tów handlowych o powierzchni sprzedaży od 300 
m2 do 1800 m2, powierzchnię biologicznie czynną 
nie mniejszą niż 10% powierzchni działki budowla-
nej”. Jednak ze względu na uwzględnienie uwagi 
tej samej osoby fizycznej odnośnie zwiększenia do-
puszczalnej powierzchni dla obiektów handlowych 
z 300 m2 do 1500 m2 oraz w celu zachowania wy-
maganej przepisami prawa zgodności ze Studium..., 
w planie miejscowym wprowadzony został dodat-
kowy zapis o treści „w przypadku lokalizacji wolno 
stojącego obiektu handlowego o powierzchni sprze-
daży od 300 m2 do 1800 m2, zagospodarowanie 
nie mniej niż 15% powierzchni działki budowlanej 
zielenią wysoką”. W związku z powyższym uwaga 
została częściowo nieuwzględniona.

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 oraz z 2010 r. Nr 24, poz. 124) rozstrzyga 
się, 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 właściwe jed-
nostki miejskie.

2. Zadania w zakresie infrastruktury technicznej 
prowadzić będą właściwe przedsiębiorstwa, w kom-
petencji których leży 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 zadań okre-
ślonych w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego, które należą do zadań własnych 
gminy, stanowić będą zapisy Wieloletniego Progra-
mu Inwestycyjnego Miasta Poznania.

4. Określenie terminów przystąpienia i zakończe-
nia realizacji tych zadań, ustalone będzie według 
kryteriów i zasad przyjętych przy konstruowaniu 
Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Miasta Po-
znania.

5. Inwestycje realizowane mogą być etapowo w 
zależności od wielkości środków przeznaczonych na 
inwestycje.

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr LXXIII/1010/V/2010

Rady Miasta Poznania
z dnia 8 czerwca 2010 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY MIASTA POZNANIA O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W MIEJSCO-
WYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO „REJON UL. GŁÓWIENIEC” W POZNANIU, 

INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH 
GMINY ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA
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§2. Zasady finansowania inwestycji z zakresu in-
frastruktury technicznej określonych w planie.

Finansowanie inwestycji będzie odbywać się po-
przez:

1) Wydatki z budżetu gminy,
2) Współfinansowanie środkami zewnętrznymi, 

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 środków zewnętrznych.
3) Udział inwestorów w finansowaniu w ramach 

porozumień o charakterze cywilno – prawnym lub 
w formie partnerstwa publiczno – prywatnego – 
„PPP”, a także właścicieli nieruchomości.

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 i Nr 28, poz. 146) 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 oraz z 2010 r. Nr 24, 
poz. 124) uchwala się, co następuje:

§1. 1. Po stwierdzeniu zgodności ze „Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Poznania” – uchwała Nr 
XXXI/299/V/2008 Rady Miasta Poznania z dnia 18 
stycznia 2008 roku, uchwala się miejscowy plan za-
gospodarowania przestrzennego dla obszaru „PÓŁ-
NOCNO-ZACHODNIEGO KLINA ZIELENI” w Pozna-
niu, część H – rejon rzeki Przeźmierki, zwany dalej 
„planem”.

2. Plan obejmuje obszar po zachodniej stronie dro-
gi wojewódzkiej nr 184 do granic miasta Poznania. 
Granicę obszaru objętego planem określa rysunek 
planu.

3. Integralnymi częściami uchwały są:
1) załącznik Nr 1 – stanowiący część graficzną, 

zwaną „rysunkiem planu”, zatytułowany: Miejsco-
wy plan zagospodarowania przestrzennego dla ob-
szaru „PÓŁNOCNO-ZACHODNIEGO KLINA ZIELE-

NI” w Poznaniu, część H – rejon rzeki Przeźmierki, 
opracowany w skali 1:5000;

2) załącznik Nr 2 – stanowiący rozstrzygnięcie 
Rady Miasta Poznania o sposobie realizacji zapisa-
nych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które należą do zadań własnych gminy, 
oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisa-
mi o finansach publicznych.

§2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) jezdni głównej – należy przez to rozumieć jezd-

nię sytuowaną w pasie drogowym przy osi drogi, 
nie prowadzącą ruchu dojazdowego do przyległych 
terenów;

2) jezdni dodatkowej – należy przez to rozumieć 
jezdnię sytuowaną w pasie drogowym, prowadzącą 
ruch dojazdowy do jezdni głównych i terenów przy-
ległych;

3) ogrodzeniu ażurowym – należy przez to rozu-
mieć ogrodzenie, w którym część ażurowa stanowi 
nie mniej niż 60% powierzchni całkowitej ogrodze-
nia;

4) reklamie – należy przez to rozumieć nośnik in-
formacji wizualnej w jakiejkolwiek materialnej for-
mie, wraz z elementami konstrukcyjnymi i zamoco-
waniami, niebędący szyldem, tablicą informacyjną 
lub znakiem w rozumieniu przepisów o znakach i 
sygnałach drogowych;

5) stacji bazowej telefonii komórkowej – należy 
przez to rozumieć obiekt radiokomunikacyjny, skła-
dający się z urządzeń elektroprzesyłowych, kon-
strukcji wsporczej i zestawów anten;

6) Systemie Informacji Miejskiej – należy przez to 
rozumieć jednolity pod względem wizualnym sys-
tem nośników przekazujących informacje o cha-
rakterze miejskim, w tym tablice z nazwami ulic, 
tablice z numerami posesji, tablice informujące o bu-
dynkach użyteczności publicznej, kierunkowskazy, 
plany miasta;

7) szyldzie – należy przez to rozumieć oznaczenie 
jednostki organizacyjnej lub przedsiębiorcy, ich sie-
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dzib lub miejsc wykonywania działalności;
8) tablicy informacyjnej – należy przez to rozumieć 

elementy Systemu Informacji Miejskiej, informacji 
przyrodniczej, turystycznej lub edukacji ekologicz-
nej oraz tablice z oznaczeniem przyłączy urządzeń 
technicznych.

§3. Na obszarze planu ustala się następujące prze-
znaczenie terenów:

1) tereny rolnicze z dopuszczeniem zalesień, ozna-
czone na rysunku planu symbolami: 1R/RL, 2R/RL, 
3R/RL;

2) teren wód powierzchniowych śródlądowych 
– rzeka Przeźmierka, oznaczony na rysunku planu 
symbolem: WS;

3)  tereny komunikacji – tereny dróg publicznych, 
oznaczone na rysunku planu symbolami: KD-S, KD-
G, 1KD-Z, 2KD-Z.

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

1) ochronę walorów krajobrazowych zieleni nie-
urządzonej i wód;

2) zakaz lokalizacji:
a) tymczasowych obiektów budowlanych,
b) reklam i szyldów, z wyjątkiem umieszczanych 

w wiatach przystankowych, o których mowa w pkt 
5 lit. c,

c) nowych napowietrznych sieci infrastruktury 
technicznej, z wyjątkiem dopuszczonych ustalenia-
mi planu,

d) stacji bazowych telefonii komórkowej, z wyjąt-
kiem dopuszczonych ustaleniami planu;

3) zakaz grodzenia terenów, z wyjątkiem przypad-
ków wynikających z:

a) prowadzenia gospodarki leśnej i planu urządze-
nia lasu,

b) prowadzenia gospodarki rolnej,
c) funkcjonowania systemu melioracyjnego,
d) bezpieczeństwa ruchu i funkcjonowania układu 

drogowego;
4) w przypadku lokalizacji ogrodzeń, o których 

mowa w pkt 3 lit. a-c, ustala się ogrodzenia wy-
łącznie ażurowe bez podmurówki, o wysokości do 
1,6 m;

5) dopuszczenie lokalizacji:
a) tablic informacyjnych,
b) obiektów małej architektury,
c) wiat przystankowych w strefach lokalizacji 

przystanków komunikacji zbiorowej na terenie KD-
G.

§5. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyro-
dy i krajobrazu kulturowego ustala się:

1) zachowanie ukształtowania doliny rzeki Prze-
źmierki, poprzez utrzymanie jej w naturalnym kory-
cie z dopuszczeniem realizacji przepustów, mostów, 
kładek;

2) zachowanie istniejących cieków i rowów – 
urządzeń melioracji szczegółowej jako otwartych, z 

dopuszczeniem realizacji przepustów w miejscach 
skrzyżowania z drogami;

3) zachowanie ciągłości funkcjonowania istnieją-
cego systemu melioracyjnego;

4) zapewnienie dostępu do wód powierzchnio-
wych na potrzeby wykonania robót konserwacyj-
nych i hydrotechnicznych;

5) w przypadku zanieczyszczenia gleby lub ziemi, 
rekultywację terenu, zgodnie z przepisami odrębny-
mi;

6) segregację, gromadzenie i zagospodarowanie 
odpadów, zgodnie z przepisami odrębnymi;

7) na terenach R/RL i WS zagospodarowanie wód 
opadowych i roztopowych w granicach terenów, 
zgodnie z przepisami odrębnymi;

8) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych 
z terenów KD-S, KD-G, 1KD-Z i 2KD-Z do gruntu 
poprzez urządzenia do powierzchniowego odwod-
nienia;

9) na drogach wewnętrznych stosowanie na-
wierzchni przepuszczalnych;

10) zagospodarowanie w granicach terenu mas 
ziemnych powstałych podczas robót budowlanych, 
z dopuszczeniem usuwania ich nadmiaru, zgodnie z 
przepisami odrębnymi;

11) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących za-
wsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na śro-
dowisko, z wyjątkiem dopuszczonych pozostałymi 
ustaleniami planu.

§6. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kultu-
rowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 
ustala się prowadzenie rozpoznania archeologiczne-
go równolegle z pracami ziemnymi w miejscach sta-
nowisk archeologicznych, wskazanych na rysunku 
planu.

§7. W zakresie wymagań wynikających z potrzeb 
kształtowania przestrzeni publicznych nie podejmuje 
się ustaleń innych niż wynikające z §4.

§8. W zakresie szczególnych warunków zagospo-
darowania terenów oraz ograniczeń w ich użytko-
waniu, w tym zakazu zabudowy, ustala się:

1) zakaz lokalizacji budynków;
2) uwzględnienie w zagospodarowaniu, zgodnie z 

przepisami odrębnymi, przebiegów:
a) elektroenergetycznych linii napowietrznych 

wraz z ich obszarem oddziaływania,
b) podziemnych sieci infrastruktury technicznej, w 

tym gazociągu wysokiego ciśnienia wraz ze strefą 
wynikającą z przepisów odrębnych,

c) urządzeń melioracyjnych;
3) w przypadku realizacji zalesień, uwzględnienie 

odległości ściany lasu od zabudowy znajdującej się 
poza obszarem planu;

4) zachowanie po obu stronach cieków lub rowów 
pasa o szerokości co najmniej 4 m, na którym do-
puszcza się lokalizację ciągów pieszych i nasadze-
nia wyłącznie zieleni niskiej – roślin zielnych, bylin i 
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krzewów; nasadzenia drzew dopuszcza się w odle-
głości nie mniejszej niż 4 m od cieku lub rowu.

§9. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i 
budowy systemów komunikacji ustala się:

1) zachowanie ciągłości powiązań elementów 
pasa drogowego, w szczególności jezdni, chodni-
ków i ścieżek rowerowych, w granicy obszaru ob-
jętego planem oraz z zewnętrznym układem komu-
nikacyjnym;

2) dopuszczenie na terenach dróg publicznych lo-
kalizacji dodatkowych, innych niż ustalone planem, 
elementów układu komunikacyjnego, zgodnie z 
przepisami odrębnymi;

3) szerokość dróg publicznych w liniach rozgrani-
czających, zgodnie z rysunkiem planu;

4) parametry układu drogowego zgodnie z klasy-
fikacją i przepisami odrębnymi, w zakresie nie defi-
niowanym ustaleniami planu;

5) dopuszczenie lokalizacji drogowych obiektów 
inżynierskich;

6) zagospodarowanie zielenią wszystkich wolnych 
od utwardzenia fragmentów terenów dróg publicz-
nych, o ile nie koliduje to z pozostałymi ustaleniami 
planu;

7) lokalizację dróg publicznych:
a) klasy ekspresowej, na terenie oznaczonym na 

rysunku planu symbolem KD-S, 
b) klasy głównej, na terenie oznaczonym na rysun-

ku planu symbolem KD-G, 
c) klasy zbiorczej, na terenach oznaczonych na ry-

sunku planu symbolami 1KD-Z i 2KD-Z .

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

1) powiązanie sieci infrastruktury technicznej z 
układem zewnętrznym oraz zapewnienie dostępu do 
sieci, zgodnie z przepisami odrębnymi;

2) dopuszczenie robót budowlanych w zakresie 
sieci:

a) infrastruktury technicznej, w tym w szczegól-
ności sieci: wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, 
elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej,

b) systemu monitoringu wizyjnego oraz systemu 
służb ratowniczych i bezpieczeństwa publicznego;

3) dopuszczenie zachowania i modernizacji elek-
troenergetycznych linii napowietrznych WN-220 kV 
relacji Plewiska-Czerwonak i Plewiska-Piła Krzewina 
oraz WN-110 kV relacji Kiekrz-Plewiska i Kiekrz-Tar-
nowo Podgórne, zgodnie z przepisami odrębnymi;

4) dopuszczenie zachowania i modernizacji gazo-
ciągu wysokiego ciśnienia;

5) dopuszczenie rozbiórki elektroenergetycznej li-
nii napowietrznej WN-220 kV relacji Plewiska-Piła 
Krzewina i budowy po jej trasie napowietrznej dwu-
torowej linii NN-400 kV albo linii wielotorowej, wie-
lonapięciowej, zgodnie z przepisami odrębnymi.

§11. 1. Dla terenów 1R/RL, 2R/RL, 3R/RL:

1) ustala się:
a) zachowanie dotychczasowego sposobu zago-

spodarowania, z zastrzeżeniem pkt 2,
b) dla terenu 1R/RL dostęp dla samochodów do 

drogi publicznej 1KD-Z, ograniczony do jednego 
zjazdu, zgodnie z przepisami odrębnymi,

c) dla terenu 2R/RL dostęp dla samochodów do 
jezdni głównej na terenie 2KD-Z poprzez jezdnię do-
datkową oraz do drogi publicznej KD-G, zgodnie z 
przepisami odrębnymi,

d) dla terenu 3R/RL dostęp dla samochodów do 
drogi publicznej KD-G, zgodnie z przepisami odręb-
nymi,

e) na terenie 1R/RL lokalizację pasa zieleni izola-
cyjnej wzdłuż linii rozgraniczającej projektowanej 
drogi publicznej KD-S, o szerokości nie mniejszej niż 
6,0 m;

2) dopuszcza się:
a) prowadzenie zalesień na podstawie planu zale-

sienia, zgodnie z przepisami odrębnymi, z zastrze-
żeniem §8,

b) lokalizację zbiorników retencyjnych, z zastrze-
żeniem §8,

c) lokalizację dróg wewnętrznych,
d) na terenie 1R/RL, w strefie wskazanej na ry-

sunku planu, lokalizację wolno stojących stacji ba-
zowych telefonii komórkowej o wysokości nie więk-
szej niż 50,0 m, zgodnie z przepisami odrębnymi.

2. Dla terenu WS ustala się zachowanie dotych-
czasowego sposobu zagospodarowania, z uwzględ-
nieniem pozostałych ustaleń planu.

3. Dla terenu KD-S ustala się:
1) lokalizację dwóch jezdni głównych – każda po 

dwa pasy ruchu;
2) lokalizację obustronnych pasów awaryjnych i 

gruntowych poboczy;
3) lokalizację fragmentu wiaduktu drogowego dla 

przeprowadzenia drogi publicznej z terenu 2KD-Z, w 
strefie wskazanej na rysunku planu, o zagospodaro-
waniu jak w ust. 6 pkt 1;

4) zakaz lokalizacji zjazdów;
5) zakaz lokalizacji stanowisk postojowych.
4. Dla terenu KD-G ustala się:
1) lokalizację jezdni z dwoma pasami ruchu, ścież-

ki rowerowej i co najmniej jednostronnego chodni-
ka;

2) zapewnienie parametrów jezdni wymaganych 
do prowadzenia komunikacji autobusowej;

3) dopuszczenie lokalizacji zatok autobusowych;
4) zakaz lokalizacji stanowisk postojowych.
5. Dla terenu 1KD-Z ustala się:
1) lokalizację jezdni z dwoma pasami ruchu, ścież-

ki rowerowej i jednostronnego chodnika;
2) zapewnienie parametrów jezdni wymaganych 

do prowadzenia komunikacji autobusowej;
3) zakaz lokalizacji stanowisk postojowych.
6. Dla terenu 2KD-Z ustala się:
1) lokalizację jezdni głównej z dwoma pasami ru-

chu, ścieżki rowerowej i jednostronnego chodnika;
2) lokalizację jezdni dodatkowej po południowo-



– 18206 – Poz. 3182
Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 168

wschodniej stronie drogi, z dopuszczeniem lokaliza-
cji jednostronnego chodnika;

3) lokalizację fragmentu wiaduktu drogowego nad 
drogą publiczną KD-S, w strefie wskazanej na ry-
sunku planu, o zagospodarowaniu jak w pkt 1;

4) zapewnienie parametrów jezdni głównej wyma-
ganych do prowadzenia komunikacji autobusowej;

5) dopuszczenie lokalizacji stanowisk postojo-
wych między jezdnią główną a jezdnią dodatkową, 
z dostępem wyłącznie z jezdni dodatkowej.

§12. Ustala się stawkę, o której mowa w art. 36 
ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysoko-
ści 30%.

§13. Wykonanie uchwały powierza się Prezyden-
towi Miasta Poznania.

§14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni 
od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa 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 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) rozstrzyga się, 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 właściwe jed-
nostki miejskie;

2) zadania w zakresie infrastruktury technicz-
nej prowadzić będą właściwe przedsiębiorstwa, w 
kompetencji których leży rozwój sieci: wodociągo-
wej i kanalizacji sanitarnej, energetycznej i gazowej, 
zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego oraz na podstawie przepisów od-
rębnych. Zadania w zakresie gospodarki odpadami 
realizowane będą zgodnie z miejscowym planem za-
gospodarowania przestrzennego, zgodnie z planem 
gospodarki odpadami oraz na podstawie przepisów 
odrębnych;

3) podstawę przyjęcia do realizacji zadań określo-
nych w miejscowym planie zagospodarowania prze-

strzennego, które należą do zadań własnych gminy, 
stanowić będą zapisy Wieloletniego Programu Inwe-
stycyjnego miasta Poznania;

4) określenie terminów przystąpienia i zakończe-
nia realizacji tych zadań ustalone będzie według kry-
teriów i zasad przyjętych przy konstruowaniu Wielo-
letniego Programu Inwestycyjnego miasta Poznania;

5) inwestycje realizowane mogą być etapowo w 
zależności od wielkości środków przeznaczonych na 
inwestycje.

§2. Zgodnie z zasadami finansowania inwestycji 
z zakresu infrastruktury technicznej określonych w 
planie, finansowanie inwestycji będzie się odbywać 
poprzez:

1) wydatki z budżetu miasta;
2) współfinansowanie środkami zewnętrznymi, 

poprzez budżet miasta – w ramach m.in.:
a) dotacji unijnych,
b) dotacji samorządu województwa,
c) dotacji i pożyczek z funduszy celowych,
d) kredytów i pożyczek bankowych,
e) innych środków zewnętrznych;
3) udział inwestorów w finansowaniu w ramach 

porozumień o charakterze cywilnoprawnym lub w 
formie partnerstwa publiczno–prywatnego – „PPP”, 
a także właścicieli nieruchomości.

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr LXXIII/1011/V/2010

Rady Miasta Poznania
z dnia 8 czerwca 2010 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY MIASTA POZNANIA O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W MIEJSCO-
WYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA OBSZARU „PÓŁNOCNO–ZACHODNIE-
GO KLINA ZIELENI” W POZNANIU, CZĘŚĆ H – REJON RZEKI PRZEŹMIERKI, INWESTYCJI Z ZAKRESU 

INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY, ORAZ ZASADACH 
ICH FINANSOWANIA
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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, z 2009 r. 
Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. 
Nr 28, poz. 142 i Nr 28, poz. 146) 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 oraz z 2010 r. Nr 24, 
poz. 124) uchwala się, co następuje:

§1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodaro-
wania przestrzennego „Folwark Michałowo” część 
B w Poznaniu, zwany dalej planem, po stwierdzeniu 
jego zgodności z ustaleniami Studium uwarunko-
wań i kierunków zagospodarowania przestrzenne-
go miasta Poznania (uchwała Nr XXXI/299/V/2008 
Rady Miasta Poznania z dnia 18 stycznia 2008 r.).

2. Plan obejmuje obszar określony na rysunku 
planu, ograniczony od północy ul. Michałowo, od 
wschodu ul. Sowice, od południa ul. Roślinną, a od 
zachodu ul. Sierpową.

3. Integralnymi częściami uchwały są:
1) rysunek planu, zatytułowany Miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego „Folwark Micha-
łowo” część B w Poznaniu, opracowany w skali 1: 
1000, stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały, zwa-
ny dalej rysunkiem planu;

2) rozstrzygnięcie Rady Miasta Poznania o sposo-
bie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu pla-
nu, stanowiące załącznik Nr 2 do uchwały;

3) rozstrzygnięcie Rady Miasta Poznania o sposo-
bie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakre-
su infrastruktury technicznej, które należą do zadań 
własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, 
zgodnie z przepisami o finansach publicznych, sta-
nowiące załącznik Nr 3 do uchwały.

§2. Ilekroć w dalszych przepisach uchwały jest 

mowa o:
1) akcencie architektonicznym - należy przez to 

rozumieć część budynku wyróżniającą się w otocze-
niu formą i wysokością, podkreślającą kompozycję 
urbanistyczną i ułatwiającą orientację w terenie;

2) budynkach zblokowanych - należy przez to ro-
zumieć budynki zlokalizowane bezpośrednio przy 
granicy dwóch działek i przylegające do siebie na 
całej długości ściany;

3) dachu stromym - należy przez to rozumieć da-
chy dwuspadowe lub wielospadowe o symetrycz-
nym kącie pochylenia połaci dachowych od 30o do 
45o;

4) działce budowlanej - należy przez to rozumieć 
działkę budowlaną, zgodnie z ustawą z dnia 27 mar-
ca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym;

5) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez 
to rozumieć linię określającą najmniejszą odległość 
od linii rozgraniczającej tereny lub linię wyznaczają-
cą na rysunku planu obszar, na którym dopuszcza 
się lokalizowanie budynków;

6) obowiązującej linii zabudowy - należy przez to 
rozumieć linię, na której nakazuje się usytuowanie 
zewnętrznej ściany budynku na co najmniej 60% 
długości elewacji;

7) ogrodzeniu ażurowym - należy przez to rozu-
mieć ogrodzenie o wysokości do 1,5 m od poziomu 
terenu, w którym część ażurowa stanowi co naj-
mniej 60% powierzchni całkowitej ogrodzenia, a 
elementy pełne dopuszczone są jedynie do wysoko-
ści 0,3 m od poziomu terenu;

8) parkingu w zieleni - należy przez to rozumieć 
parking, na którym każde 5 stanowisk postojowych 
przedzielone jest zielenią wysoką;

9) powierzchni biologicznie czynnej - należy przez 
to rozumieć teren biologicznie czynny zdefiniowany 
w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowia-
dać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 
2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.);

10) reklamie - należy przez to rozumieć nośnik in-
formacji wizualnej w jakiejkolwiek materialnej for-
mie wraz z elementami konstrukcyjnymi i zamoco-
waniami, niebędący szyldem, tablicą informacyjną 
lub znakiem w rozumieniu przepisów o znakach i 
sygnałach drogowych;

11) stacji bazowej telefonii komórkowej - należy 
przez to rozumieć obiekt radiokomunikacyjny skła-
dający się z urządzeń elektroprzesyłowych oraz kon-
strukcji wsporczej i zestawów anten;
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12) szyldach - należy przez to rozumieć oznacze-
nia jednostek organizacyjnych oraz przedsiębiorców, 
ich siedzib lub miejsc wykonywania działalności;

13) tablicach informacyjnych - należy przez to ro-
zumieć elementy systemu informacji miejskiej, tabli-
ce z nazwą ulicy, numer posesji, tablice informujące 
o zasadach funkcjonowania terenów zieleni, tablice 
z oznaczeniem przyłączy urządzeń technicznych;

14) terenie - należy przez to rozumieć obszar o 
określonym rodzaju przeznaczenia, wyznaczony na 
rysunku planu liniami rozgraniczającymi;

15) układzie kalenicowym - należy przez to rozu-
mieć usytuowanie zabudowy, w którym kalenice 
budynków są równoległe do linii rozgraniczającej te-
ren zabudowy z terenem drogi publicznej.

§3. Ustala się następujące przeznaczenie terenów 
wyznaczonych liniami rozgraniczającymi na rysunku 
planu:

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej, oznaczone symbolami: 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 
5MN, 6MN i 7MN;

2) tereny zabudowy usługowej, oznaczone sym-
bolami: 1U i 2U;

3) teren zieleni urządzonej, oznaczony symbolem 
ZP;

4) teren infrastruktury technicznej elektroenerge-
tyki, oznaczony symbolem E;

5) tereny dróg publicznych, oznaczone symbola-
mi: 1KD-Z, 2KD-L, 3KD-L, 4KD-D, 5KD-D, 6KD-D i 
7KD-Dx .

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

1) nakazuje się:
a) na terenach zabudowy usługowej stosowanie 

jednorodnych materiałów budowlanych w obrębie 
danego terenu,

b) krycie dachów stromych dachówką w kolorze z 
palety czerwonej lub brązowej,

c) przebudowę napowietrznej linii elektroenerge-
tycznej SN kolidującej z planowanym zagospodaro-
waniem terenów wyłącznie na linię kablową;

2) zakazuje się lokalizacji:
a) tymczasowych obiektów usługowo–handlo-

wych,
b) stacji bazowych telefonii komórkowej,
c) napowietrznych sieci infrastruktury technicznej,
d) reklam, z wyjątkiem pkt 3 lit. c oraz §7 pkt 2 

lit. a,
e) ogrodzeń na terenie 1U;
3) dopuszcza się lokalizację:
a) obiektów małej architektury,
b) ogrodzeń ażurowych lub żywopłotów na grani-

cy działek, z uwzględnieniem pkt 2 lit. e,
c) na terenie 1U reklam o powierzchni nie większej 

niż 2,0 m2, wyłącznie na elewacjach budynków,
d) szyldów o powierzchni nie większej niż 1,5 m2 

na elewacjach budynków i na ogrodzeniach,
e) tablic informacyjnych.

§5. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyro-
dy i krajobrazu kulturowego:

1) nakazuje się:
a) zagospodarowanie zielenią wszystkich wolnych 

od utwardzenia fragmentów terenów,
b) odprowadzanie ścieków komunalnych wyłącz-

nie do sieci kanalizacji sanitarnej,
c) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych 

do sieci kanalizacji deszczowej lub ich zagospoda-
rowanie w obrębie terenu, z uwzględnieniem lit. d 
oraz zgodnie z przepisami odrębnymi,

d) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych 
z terenów dróg publicznych do sieci kanalizacji 
deszczowej,

e) rekultywację, w przypadku zanieczyszczenia 
powierzchni ziemi w stopniu przekraczającym stan-
dardy jakości gleby i ziemi, zgodnie z przepisami od-
rębnymi,

f) segregację, gromadzenie i zagospodarowanie 
odpadów, zgodnie z przepisami odrębnymi,

g) zagospodarowanie mas ziemnych powstałych 
podczas robót budowlanych, w granicach działki 
budowlanej z dopuszczeniem usuwania ich nadmia-
ru, zgodnie z przepisami odrębnymi,

h) na terenach 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 
6MN i 7MN zapewnienie dopuszczalnych poziomów 
hałasu w środowisku jak dla terenów zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej,

i) na terenie 2U zapewnienie dopuszczalnych po-
ziomów hałasu w środowisku jak dla terenów zabu-
dowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem 
dzieci i młodzieży,

j) dla źródeł hałasu związanych z zabudową usłu-
gową, ograniczenie emisji hałasu w środowisku do 
wartości dopuszczalnych, na granicach terenu z 
zabudową wymagającą komfortu akustycznego w 
środowisku, zgodnie z przepisami odrębnymi;

2) dopuszcza się:
a) lokalizację zbiorników wodnych i zbiorników re-

tencyjnych dla wód opadowych i roztopowych,
b) lokalizację kondygnacji podziemnych, pod wa-

runkiem, że ich budowa nie doprowadzi do zanie-
czyszczenia środowiska gruntowo-wodnego oraz 
destabilizacji stosunków wodnych, powodując ich 
niekorzystne oddziaływanie na stateczność grun-
tów,

c) stosowanie indywidualnych systemów grzew-
czych, zgodnie z przepisami odrębnymi;

3) zakazuje się:
a) lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze lub 

potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko z 
wyjątkiem inwestycji celu publicznego dopuszczo-
nych planem,

b) stosowania pieców i trzonów kuchennych na 
paliwo stałe z wyjątkiem paliw odnawialnych z bio-
masy.

§6. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kultu-
rowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 
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ustala się przeprowadzenie rozpoznania archeolo-
gicznego podczas wykonywania robót ziemnych po-
niżej 0,7 m, jeżeli wymagają tego przepisy odrębne.

§7. W zakresie wymagań wynikających z potrzeb 
kształtowania przestrzeni publicznych:

1) nakazuje się:
a) spójne zagospodarowanie pasów drogowych w 

zakresie nawierzchni i małej architektury,
b) na terenie 2KD-L lokalizację pasa dzielącego, 

zgodnie z rysunkiem planu, zagospodarowanego 
drzewami i zielenią niską, z dopuszczeniem lokaliza-
cji przejść dla pieszych,

c) lokalizację rzędów drzew w liniach rozgranicza-
jących dróg, zgodnie z rysunkiem planu, z uwzględ-
nieniem zjazdów i zatok autobusowych;

2) dopuszcza się lokalizację:
a) reklam w wiatach przystankowych,
b) drzew w miejscach innych niż oznaczone na 

rysunku planu, jeżeli nie koliduje to z pozostałymi 
ustaleniami planu.

§8. W zakresie szczegółowych parametrów i 
wskaźników kształtowania zabudowy oraz zago-
spodarowania, na terenach oznaczonych symbola-
mi: 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN i 7MN :

1) nakazuje się:
a) lokalizację zabudowy zgodnie z liniami zabudo-

wy wyznaczonymi na rysunku planu, z zastrzeże-
niem pkt 3 lit. a i b,

b) lokalizację budynków mieszkalnych wyłącznie 
jako wolno stojących,

c) lokalizację nie więcej niż: jednego budynku 
mieszkalnego i jednego budynku garażowego na 
jednej działce budowlanej,

d) dachy:
- strome dla budynków mieszkalnych,
- dowolne dla budynków garażowych,
e) sytuowanie budynków mieszkalnych w układzie 

kalenicowym, z wyjątkiem budynków na działkach 
narożnych,

f) wysokość zabudowy dla budynków:
- mieszkalnych do 12,0 m, w tym do gzymsu do 

7,0 m,
- garażowych do 5,0 m, w tym do gzymsu do 3,5 

m,
g) powierzchnię zabudowy nie większą niż 25% 

powierzchni działki budowlanej, przy czym po-
wierzchnię zabudowy budynku garażowego nie 
większą niż 50,0 m2, 

h) udział powierzchni biologicznie czynnej, nie 
mniejszy niż 50% powierzchni działki budowlanej,

i) powierzchnię działki budowlanej:
- nie mniejszą niż 800,0 m2 i nie większą niż 

1500,0 m2, z wyjątkiem terenu 1MN, 
- dla terenu 1MN, nie mniejszą niż 1200,0 m2 i nie 

większą niż 2000,0 m2, 
j) szerokość przylegającego do drogi frontu nowej 

działki budowlanej:
- nie mniejszą niż 20,0 m, z wyjątkiem terenu 

1MN, 
- dla terenu 1MN, nie mniejszą niż 25,0 m,
k) dostęp do przyległych dróg publicznych zjaz-

dami zlokalizowanymi zgodnie z przepisami odręb-
nymi,

l) lokalizację stanowisk postojowych, zgodnie z 
§16 pkt 5;

2) zakazuje się:
a) lokalizacji budynków innych niż wymienione w 

pkt 1 lit. c,
b) wydzielania dróg wewnętrznych;
3) dopuszcza się:
a) wysunięcie części budynku znajdujących się 

na wysokości nie mniejszej niż 3,0 m od poziomu 
terenu przed linię zabudowy jako ryzality, balkony, 
wykusze itp., na głębokość nie większą niż 1,5 m, z 
dopuszczeniem oparcia na słupach zlokalizowanych 
przed linią zabudowy,

b) wysunięcie zjazdów, schodów i pochylni zloka-
lizowanych poniżej poziomu parteru budynku przed 
linię zabudowy, przy czym suma szerokości wysu-
niętych elementów nie może przekroczyć 30% cał-
kowitej szerokości ściany budynku,

c) lokalizację budynków garażowych:
- dobudowanych do budynków mieszkalnych,
- zblokowanych,
- wolno stojących wyłącznie w głębi działki w od-

ległości nie mniejszej niż 5,0 m od linii zabudowy,
d) lokalizację dojść i dojazdów,
e) lokalizację sieci infrastruktury technicznej.

§9. W zakresie szczegółowych parametrów i 
wskaźników kształtowania zabudowy oraz zago-
spodarowania na terenach oznaczonych symbolami 
1U i 2U :

1) nakazuje się:
a) na terenie 2U lokalizację usług oświaty,
b) lokalizację zabudowy zgodnie z liniami zabudo-

wy wyznaczonymi na rysunku planu, z zastrzeże-
niem pkt 3 lit. c i d,

c) na terenie 1U lokalizację przejścia pieszego 
łączącego tereny 1KD-Z i 2KD-L, o szerokości nie 
mniejszej niż 2,0 m oraz rzędu drzew, zgodnie z 
orientacyjną lokalizacją na rysunku planu,

d) wysokość zabudowy, z uwzględnieniem lit. e:
- dla terenu 1U, od 8,0 m do 10,0 m,
- dla terenu 2U, do 10,0 m,
e) lokalizację miejscowych akcentów architekto-

nicznych, w strefach oznaczonych na rysunku planu 
o wysokości nie mniejszej niż 0,5 m i nie większej 
niż 1,5 m od gzymsu,

f) lokalizację zieleni izolacyjnej, zgodnie z rysun-
kiem planu,

g) powierzchnię zabudowy:
- dla terenu 1U, nie większą niż 30% powierzchni 

działki budowlanej,
- dla terenu 2U, nie większą niż 35% powierzchni 

działki budowlanej,
h) udział powierzchni biologicznie czynnej:
- dla terenu 1U, nie mniejszy niż 50% powierzchni 
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działki budowlanej,
- dla terenu 2U, nie mniejszy niż 35% powierzchni 

działki budowlanej,
i) powierzchnię działki budowlanej:
- dla terenu 1U nie mniejszą niż 3500,0 m2, 
- dla terenu 2U nie mniejszą niż 5000,0 m2, 
j) szerokość przylegającego do drogi frontu nowej 

działki budowlanej nie mniejszą niż 40,0 m,
k) dostęp do przyległych dróg publicznych zjazda-

mi zlokalizowanymi zgodnie z przepisami odrębnymi 
oraz z uwzględnieniem §16 pkt 2,

l) lokalizację stanowisk postojowych zgodnie z 
§16 pkt 5 i 7;

2) zakazuje się wydzielania dróg wewnętrznych;
3) dopuszcza się:
a) lokalizację na terenie 1U na każdej działce bu-

dowlanej nie więcej niż jednego budynku usług han-
dlu o powierzchni sprzedaży nie większej niż 300,0 
m2, 

b) lokalizację na terenie 1U budynków zblokowa-
nych, z uwzględnieniem pozostałych ustaleń planu,

c) wysunięcie części budynku znajdujących się 
na wysokości nie mniejszej niż 3,0 m od poziomu 
terenu przed linię zabudowy jako ryzality, balkony, 
wykusze itp., na głębokość nie większą niż 1,5 m, z 
dopuszczeniem oparcia na słupach zlokalizowanych 
przed linią zabudowy,

d) wysunięcie zjazdów, schodów i pochylni zloka-
lizowanych poniżej poziomu parteru budynku przed 
linię zabudowy, przy czym suma szerokości wysu-
niętych elementów nie może przekroczyć 30% cał-
kowitej szerokości frontowej ściany budynku,

e) lokalizację dojść i dojazdów,
f) lokalizację naziemnego parkingu w zieleni,
g) lokalizację sieci infrastruktury technicznej,
h) dachy dowolne.

§10. W zakresie szczegółowych parametrów i 
wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospo-
darowania na terenie oznaczonym symbolem ZP :

1) nakazuje się:
a) udział powierzchni biologicznie czynnej nie 

mniejszy niż 70% powierzchni terenu,
b) wprowadzenie nasadzeń drzew i krzewów o 

charakterze parkowym,
c) lokalizację ścieżek pieszych;
2) zakazuje się:
a) lokalizacji stanowisk postojowych,
b) stosowania nawierzchni bitumicznych;
3) dopuszcza się lokalizację:
a) placów zabaw i gier,
b) sieci infrastruktury technicznej.

§11. W zakresie szczegółowych parametrów i 
wskaźników kształtowania zabudowy oraz zago-
spodarowania na terenie oznaczonym symbolem E 
nakazuje się:

1) lokalizację stacji transformatorowej;
2) wysokość stacji nie większą niż:
a) 3,0 m dla dachów płaskich,

b) 5,0 m dla dachów stromych;
3) dostęp do przyległej drogi publicznej zjazdem 

zlokalizowanym, zgodnie z przepisami odrębnymi.

§12. W zakresie szczegółowych parametrów i 
wskaźników kształtowania zabudowy oraz zago-
spodarowania na terenach oznaczonych symbola-
mi: 1KD-Z, 2KD-L, 3KD-L, 4KD-D, 5KD-D, 6KD-D 
i 7KD-Dx :

1) nakazuje się:
a) na terenie 1KD-Z lokalizację:
- jezdni z dwoma pasami ruchu,
- chodnika od strony południowej,
- przystanków autobusowych w formie zatok oraz 

obiektów i urządzeń związanych z obsługą ruchu 
pasażerów,

b) na terenach 2KD-L i 3KD-L lokalizację:
- jezdni z dwoma pasami ruchu,
- obustronnych chodników,
- na terenie 2KD-L pasa dzielącego, o którym 

mowa w §7 pkt 1 lit. b, z zachowaniem zasad bez-
pieczeństwa ruchu,

c) na terenach 4KD-D, 5KD-D i 6KD-D lokalizację:
- jezdni z dwoma pasami ruchu,
- obustronnych chodników;
d) na terenie 7KD-Dx lokalizację przejścia piesze-

go o szerokości nie mniejszej niż 2,0 m, oraz rzędu 
drzew, zgodnie z rysunkiem planu;

2) zakazuje się lokalizacji stanowisk postojowych;
3) dopuszcza się:
a) na terenach 1KD-Z i 3KD-L lokalizację ścieżek 

rowerowych,
b) lokalizację sieci infrastruktury technicznej, 

zgodnie z przepisami odrębnymi,
c) na terenie 3KD-L dostosowanie parametrów 

jezdni wymaganych do prowadzenia komunikacji 
autobusowej.

§13. W zakresie granic i sposobów zagospodaro-
wania terenów lub obiektów podlegających ochro-
nie na podstawie przepisów odrębnych, nie podej-
muje się ustaleń.

§14. W zakresie szczegółowych zasad i warun-
ków scalania i podziału nieruchomości, nie podej-
muje się ustaleń.

§15. W zakresie szczególnych warunków zago-
spodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użyt-
kowaniu, w tym zakazu zabudowy ustala się zakaz 
lokalizacji budynków na terenach dróg publicznych 
oraz na terenie zieleni urządzonej.

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

1) dopuszczenie lokalizacji jednego zjazdu dla 
każdej działki budowlanej, z wyjątkiem terenu 1U, 
zgodnie z przepisami odrębnymi;

2) dla terenu 1U dopuszczenie lokalizacji po jed-
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nym zjeździe dla każdej działki budowlanej na tereny 
1KD-Z i 2KD-L;

3) klasyfikację dróg publicznych:
a) dla terenu 1KD-Z - droga klasy zbiorczej,
b) dla terenów 2KD-L i 3KD-L - drogi klasy lokal-

nej,
c) dla terenów 4KD-D, 5KD-D, 6KD-D i 7KD-Dx - 

drogi klasy dojazdowej;
4) szerokość dróg w liniach rozgraniczających, 

zgodnie z rysunkiem planu;
5) zapewnienie na terenach zabudowy mieszka-

niowej i usługowej stanowisk postojowych dla sa-
mochodów osobowych, w łącznej liczbie nie mniej-
szej niż:

a) 2 stanowiska postojowe oraz dodatkowe 1 sta-
nowisko w przypadku wydzielenia w budynku dru-
giego lokalu mieszkalnego albo dodatkowe 2 stano-
wiska w przypadku wydzielenia w budynku lokalu 
użytkowego,

b) 45 stanowisk postojowych na każde 1000,0 
m2 powierzchni użytkowej lokali handlowych, w 
tym 6 stanowisk postojowych dla pojazdów osób 
niepełnosprawnych,

c) 36 stanowisk postojowych na każde 100 miejsc 
w obiektach gastronomicznych, w tym 6 stanowisk 
postojowych dla pojazdów osób niepełnospraw-
nych,

d) 30 stanowisk postojowych na każde 1000,0 
m2 powierzchni użytkowej obiektów usługowych, 
innych niż wymienione w lit. b i c, w tym 3 stano-
wiska postojowe dla pojazdów osób niepełnospraw-
nych,

e) 10 stanowisk postojowych na każde 1000,0 
m2 powierzchni użytkowej w obiektach oświato-
wych, w tym 1 stanowisko dla pojazdów osób nie-
pełnosprawnych;

6) zapewnienie na terenach 1U i 2U stanowisk do 
przeładunku towarów, poza stanowiskami postojo-
wymi wymienionymi w pkt 5;

7) zapewnienie na terenach 1U i 2U stanowisk po-
stojowych dla rowerów, w łącznej liczbie nie mniej-
szej niż:

a) 20 stanowisk postojowych na każde 1000,0 
m2 powierzchni użytkowej lokali handlowych,

b) 15 stanowisk postojowych na każde 100 miejsc 
w obiektach gastronomicznych,

c) 15 stanowisk postojowych na każde 1000,0 
m2 powierzchni użytkowej obiektów usługowych, 
innych niż wymienione w lit. a i b,

d) 20 stanowisk na każde 1000,0 m2 powierzchni 
użytkowej obiektów oświatowych;

8) zachowanie ciągłości powiązań elementów 
pasa drogowego, w szczególności jezdni, ścieżek 
rowerowych, chodników w granicy obszaru planu 
oraz z zewnętrznym układem komunikacyjnym, z 
uwzględnieniem ustaleń planu;

9) dopuszczenie realizacji dodatkowych, innych 
niż ustalone planem, elementów układu komunika-
cyjnego, zgodnie z przepisami odrębnymi;

10) dopuszczenie robót budowlanych w zakresie 
sieci infrastruktury technicznej, w szczególności 
sieci: wodociągowej, kanalizacyjnej, elektroenerge-
tycznej, gazowej, ciepłowniczej, telekomunikacyj-
nej, systemu monitoringu wizyjnego oraz systemu 
służb ratowniczych i bezpieczeństwa publicznego;

11) przebudowę napowietrznych linii elektroener-
getycznych na linie kablowe;

12) zaopatrzenie w wodę pitną z sieci wodocią-
gowej;

13) odtworzenie uszkodzonych podczas robót bu-
dowlanych systemów melioracyjnych;

14) w przypadku przerwania systemów meliora-
cyjnych podłączenie ich do drenażu opaskowego lub 
kanału deszczowego;

15) lokalizację drenaży opaskowych dla budyn-
ków i włączenie ich do kanałów deszczowych w 
drogach publicznych.

§17. W zakresie sposobu i terminu tymczasowe-
go zagospodarowania, urządzenia i użytkowania te-
renów nie podejmuje się ustaleń.

§18. Ustala się stawkę, o której mowa w art. 36 
ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, w wysokości 30%.

§19. Wykonanie uchwały powierza się Prezyden-
towi Miasta Poznania.

§20. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni 
od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Miasta Poznania
(-) Grzegorz Ganowicz
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Do przedmiotowego projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego zostało złożo-

ne jedno pismo z czterema uwagami, które zostały 
uwzględnione przez Prezydenta Poznania.

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, 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) rozstrzyga się, 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 właściwe jed-
nostki miejskie.

2. Zadania w zakresie infrastruktury technicznej 
prowadzić będą właściwe przedsiębiorstwa, w kom-
petencji których leży 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 zadań okre-
ślonych w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego, które należą do zadań własnych 
gminy, stanowić będą zapisy Wieloletniego Progra-
mu Inwestycyjnego Miasta Poznania.

4. Określenie terminów przystąpienia i zakończe-
nia realizacji tych zadań, ustalone będzie według 
kryteriów i zasad przyjętych przy konstruowaniu 
Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Miasta Po-
znania.

5. Inwestycje realizowane mogą być etapowo w 
zależności od wielkości środków przeznaczonych na 
inwestycje.

§2. Zasady finansowania inwestycji z zakresu in-
frastruktury technicznej określonych w planie.

Finansowanie inwestycji będzie odbywać się po-
przez:

1) wydatki z budżetu gminy;
2) współfinansowanie środkami zewnętrznymi, 

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 środków zewnętrznych;
3) udział inwestorów w finansowaniu w ramach 

porozumień o charakterze cywilno–prawnym lub w 
formie partnerstwa publiczno–prywatnego – „PPP”, 
a także właścicieli nieruchomości.

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr LXXIII/1012/V/2010

Rady Miasta Poznania
z dnia 8 czerwca 2010 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY MIASTA POZNANIA O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO 
PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO „FOLWARK MICHAŁO-

WO” CZĘŚĆ B”

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr LXXIII/1012/V/2010

Rady Miasta Poznania
z dnia 8 czerwca 2010 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY MIASTA POZNANIA O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W MIEJSCO-
WYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO „FOLWARK MICHAŁOWO” CZĘŚĆ B W 

POZNANIU, INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ 
WŁASNYCH GMINY, ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA
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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, z 2009 r. 
Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. 
Nr 28, poz. 142 i Nr 28, poz. 146) 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 oraz z 2010 r. Nr 24, 
poz. 124) uchwala się, co następuje:

§1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego „Zieliniec” w Poznaniu, 
po stwierdzeniu jego zgodności z ustaleniami Stu-
dium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Poznania (uchwała Nr XXXI-
/299/V/2008 Rady Miasta Poznania z dnia 18 stycz-
nia 2008 r.), zwany dalej „planem”.

2. Granicę obszaru objętego planem określa rysu-
nek planu.

3. Integralnymi częściami uchwały są:
1) załącznik Nr 1 – stanowiący część graficzną, 

zwany „rysunkiem planu”, opracowany w skali 
1:2000 i zatytułowany: Miejscowy plan zagospo-
darowania przestrzennego „Zieliniec” w Poznaniu;

2) załącznik Nr 2 – stanowiący rozstrzygnięcie 
Rady Miasta Poznania o sposobie rozpatrzenia uwag 
wniesionych do projektu planu;

3) załącznik Nr 3 – stanowiący rozstrzygnięcie 
Rady Miasta Poznania o sposobie realizacji zapisa-
nych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które należą do zadań własnych gminy 
oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisa-
mi o finansach publicznych.

§2. Ilekroć w dalszych przepisach uchwały jest 
mowa o:

1) budynku pomocniczym - należy przez to rozu-
mieć garaż lub budynek gospodarczy o powierzchni 

zabudowy nie większej niż 50 m2;
2) budynkach zblokowanych - należy przez to ro-

zumieć budynki usytuowane bezpośrednio przy gra-
nicy dwóch działek i przylegające do siebie;

3) dachu stromym - należy przez to rozumieć dach 
o symetrycznym kącie pochylenia połaci dachowych 
od 20° do 45°;

4) działce budowlanej - należy przez to rozumieć 
działkę budowlaną w rozumieniu ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym;

5) linii rozgraniczającej - należy przez to rozumieć 
linię rozgraniczającą tereny o różnym przeznaczeniu 
lub różnych zasadach zagospodarowania;

6) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez 
to rozumieć linię określającą minimalną odległość 
od linii rozgraniczającej w jakiej dopuszcza się sytu-
owanie budynków;

7) ogrodzeniu ażurowym - należy przez to rozu-
mieć ogrodzenie, w którym część ażurowa stanowi 
nie mniej niż 60% powierzchni całkowitej ogrodze-
nia;

8) powierzchni zabudowy - należy przez to rozu-
mieć sumę powierzchni wszystkich budynków zlo-
kalizowanych na działce, mierzoną po obrysie ścian 
zewnętrznych, bez schodów, ramp;

9) stacji bazowej telefonii komórkowej - należy 
przez to rozumieć obiekt radiokomunikacyjny skła-
dający się z urządzeń elektroprzesyłowych oraz kon-
strukcji wsporczej i zestawów anten;

10) szyldach - należy przez to rozumieć oznacze-
nia jednostek organizacyjnych oraz przedsiębior-
ców, ich siedzib lub miejsc wykonywania działalno-
ści, niebędące urządzeniem reklamowym ani tablicą 
informacyjną;

11) tablicach informacyjnych - należy przez to ro-
zumieć elementy systemu informacji miejskiej, tury-
stycznej, przyrodniczej;

12) uciążliwości dla środowiska - należy przez to 
rozumieć zjawiska fizyczne lub stany powodujące 
przekroczenie standardów jakości środowiska okre-
ślonych w przepisach odrębnych;

13) urządzeniach reklamowych - należy przez to 
rozumieć nośnik informacji wizualnej w jakiejkol-
wiek materialnej formie wraz z elementami kon-
strukcyjnymi i zamocowaniami, niebędący szyldem, 
tablicą informacyjną;

14) zieleni otwartej - należy przez to rozumieć zie-
leń nieurządzoną, w tym niekultywowane drzewa, 
krzewy, rośliny okrywowe, trawy i zioła.

3184

UCHWAŁA Nr LXXIII/1013/V/2010 RADY MIASTA POZNANIA

z dnia 8 czerwca 2010 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zieliniec” w Poznaniu
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§3. 1. Dla terenów, oznaczonych na rysunku pla-
nu symbolami: 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN, 
7MN, 8MN, 9MN, 10MN, 11MN, 12MN, 13MN, 
14MN, 15MN, 16MN, 17MN, 18MN, 19MN, 
20MN, 21MN, 22MN, 23MN, 24MN, 25MN, 26MN, 
27MN, 28MN, 29MN, 30MN, 31MN, dla których 
obowiązują ustalenia niniejszego paragrafu, ustala 
się przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową jed-
norodzinną.

2. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego:

1) zakazuje się lokalizacji:
a) tymczasowych obiektów budowlanych,
b) ogrodzeń betonowych,
c) ogrodzeń pełnych, z wyjątkiem lokalizowanych 

od strony terenów kolejowych oraz terenów 34KD-
D, 12KD-L, 1KD-GP, 2KD-GP, 

d) nowych napowietrznych sieci infrastruktury 
technicznej,

e) urządzeń reklamowych;
2) dopuszcza się lokalizację:
a) ogrodzeń ażurowych o wysokości do 1,5 m,
b) obiektów małej architektury,
c) szyldów o powierzchni nie większej niż 1,5 m2 - 

na elewacjach budynków i na ogrodzeniach,
d) tablic informacyjnych.
3. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyro-

dy i krajobrazu kulturowego:
1) ustala się:
a) zagospodarowanie zielenią wszystkich wolnych 

od utwardzenia fragmentów terenów,
b) ochronę istniejących drzew, w szczególności 

na terenie 26MN, a w przypadku konieczności ich 
usunięcia - wprowadzenie nowych nasadzeń,

c) ochronę cieków wodnych,
d) gromadzenie i usuwanie odpadów, zgodnie z 

planem gospodarki odpadami dla miasta Poznania i 
przepisami odrębnymi,

e) wykorzystanie nadmiaru mas ziemnych pozy-
skanych podczas prac budowlanych w obrębie da-
nego terenu lub usuwanie ich, zgodnie z przepisami 
odrębnymi,

f) rekultywację terenu, zgodnie z przepisami od-
rębnymi, w przypadku stwierdzenia zanieczyszcze-
nia gleby lub ziemi,

g) odprowadzanie ścieków bytowych do sieci ka-
nalizacji sanitarnej,

h) zagospodarowanie wód opadowych w grani-
cach działki budowlanej, zgodnie z przepisami od-
rębnymi;

2) zakazuje się:
a) lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepi-
sów odrębnych oraz mogących powodować uciążli-
wości dla środowiska,

b) lokalizacji przydomowych oczyszczalni ścieków 
i zbiorników bezodpływowych;

3) dopuszcza się stosowanie systemów grzew-
czych przystosowanych do spalania paliw płyn-
nych, gazowych, odnawialnych z biomasy, zgodnie 

z przepisami odrębnymi;
4) w zakresie zasad kształtowania klimatu aku-

stycznego w środowisku i budynkach:
a) ustala się dopuszczalny poziom hałasu w śro-

dowisku, jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, zgodnie z przepisami odrębnymi,

b) na terenach: 5MN, 6MN, 7MN, 8MN, 12MN, 
13MN, 14MN, 20MN, 29MN, 30MN, 31MN do-
puszcza się lokalizację ekranów przeciwhałasowych 
na styku z terenami kolejowymi i drogami 34KD-D, 
12KD-L, 1KD-GP, 

c) wymaga się stosowania zasad akustyki archi-
tektonicznej i budowlanej w budynkach mieszkal-
nych w przypadku przekroczenia standardów aku-
stycznych.

4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturo-
wego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej nie 
podejmuje się ustaleń.

5. W zakresie wymagań wynikających z potrzeb 
kształtowania przestrzeni publicznych nie podejmuje 
się ustaleń.

6. W zakresie parametrów i wskaźników kształ-
towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) ustala się lokalizację budynków mieszkalnych 
zgodnie z liniami zabudowy określonymi na rysunku 
planu, z zastrzeżeniem ust. 9 pkt 1;

2) ustala się lokalizację budynków mieszkalnych 
jako wolno stojących;

3) dopuszcza się lokalizację budynków bliźnia-
czych, sytuowanych elewacją frontową równolegle 
do drogi publicznej, wyłącznie na terenach:

a) 1MN, 3MN, 4MN, 6MN, 7MN, 8MN, 9MN, 
10MN, 11MN, 14MN, 15MN, 16MN, 17MN, 18MN, 
19MN, 20MN, 21MN, 24MN,

b) 25MN, na działkach budowlanych przylegają-
cych do terenu 40KD-D;

4) dopuszcza się lokalizację:
a) kondygnacji podziemnych,
b) urządzeń towarzyszących, w tym: dojść, dojaz-

dów, sieci infrastruktury technicznej,
c) jednego budynku pomocniczego na działce bu-

dowlanej, jako wolno stojącego albo zblokowanego, 
a w przypadku garażu, także dobudowanego do bu-
dynku mieszkalnego,

d) zabudowy w odległości nie mniejszej niż 5 
m od drogi wewnętrznej na terenach 2MN, 5MN, 
6MN, 12MN, 13MN, 14MN, 24MN, 28MN, 29MN, 
30MN, 31MN;

5) ustala się:
a) dachy strome albo płaskie, z zastrzeżeniem lit. 

b,
b) na terenie 24MN, dla zabudowy o której mowa 

w pkt 7, wyłącznie dachy strome;
6) ustala się wysokość budynków:
a) mieszkalnych - 2 kondygnacje nadziemne, lecz 

nie wyżej niż 7,5 m w przypadku dachu płaskiego i 
nie wyżej niż 9,0 m w przypadku dachu stromego, 
z uwzględnieniem pkt 7,

b) pomocniczych, nie większą niż 3,5 m w przy-
padku dachu płaskiego i 5,0 m w przypadku dachu 
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stromego;
7) na terenie 24MN, dla budynków mieszkalnych 

zlokalizowanych na działkach budowlanych przyle-
gających do terenu 12KD-L, dopuszcza się lokaliza-
cję budynków o wysokości 3 kondygnacji nadziem-
nych, lecz nie wyżej niż 10,5 m;

8) ustala się powierzchnię zabudowy działki bu-
dowlanej, nie większą niż:

a) 10% na terenie 26MN, 
b) 15% na terenie 2MN,
c) 25% na terenach: 1MN, 3MN, 4MN, 6MN, 

7MN, 8MN, 9MN, 10MN, 11MN, 12MN, 14MN, 
16MN, 17MN, 18MN, 19MN, 20MN, 21MN, 22MN, 
23MN, 24MN, 25MN, 27MN, 28MN, 29MN, 30MN, 
31MN,

d) 30% na terenach: 5MN, 13MN, 15MN;
9) ustala się udział powierzchni biologicznie czyn-

nej w zagospodarowaniu działki budowlanej, nie 
mniejszy niż:

a) 70% na terenie 26MN,
b) 50% na terenie 2MN,
c) 40% na terenach: 1MN, 3MN, 4MN, 6MN, 

7MN, 8MN, 9MN, 10MN, 11MN, 12MN, 14MN, 
16MN, 17MN, 18MN, 19MN, 20MN, 21MN, 22MN, 
23MN, 24MN, 25MN, 27MN, 28MN, 29MN, 30MN, 
31MN,

d) 30% na terenach: 5MN, 13MN, 15MN;
10) ustala się powierzchnię nowo wydzielanych 

działek budowlanych, z uwzględnieniem pozosta-
łych ustaleń planu, nie mniejszą niż:

a) 700 m2 - pod zabudowę wolno stojącą, na tere-
nach: 1MN, 3MN, 21MN, 

b) 900 m2 - pod zabudowę wolno stojącą, na tere-
nach: 4MN, 5MN, 6MN, 7MN, 8MN, 9MN, 10MN, 
11MN, 13MN, 14MN, 15MN, 16MN, 17MN, 18MN, 
19MN, 20MN, 22MN, 23MN, 24MN, 25MN, 27MN, 
28MN, 29MN, 30MN, 31MN, z zastrzeżeniem lit. d, 
e,

c) 1500 m2 na terenach: 2MN, 12MN, 26MN, 
d) 800 m2 - pod zabudowę wolno stojącą, na te-

renie 29MN dla działek budowlanych przylegających 
do terenu K, 

e) 500 m2 - pod zabudowę wolno stojącą, na tere-
nach 22MN i 23MN wyłącznie dla działek budowla-
nych przylegających do terenu 43KD-Dxr i 13KD-L, 

f) 500 m2 - pod zabudowę bliźniaczą na terenach: 
1MN, 3MN, 4MN, 6MN, 7MN, 8MN, 9MN, 10MN, 
11MN, 14MN, 15MN, 16MN, 17MN, 18MN, 19MN, 
20MN, 21MN, 24MN, a na terenie 25MN, dla dzia-
łek budowlanych przylegających do terenu 40KD-D;

11) dopuszcza się wydzielanie działek pod obiekty 
infrastruktury technicznej;

12) zakazuje się wydzielania dróg wewnętrznych, 
z wyjątkiem terenów: 2MN, 5MN, 6MN, 12MN, 
13MN, 14MN, 24MN, 28MN, 29MN, 30MN, 31MN 
.

7. W zakresie granic i sposobów zagospodarowa-
nia terenów lub obiektów podlegających ochronie 
na podstawie przepisów odrębnych wskazuje się, 
zgodnie z rysunkiem planu, zasięg obszaru czwar-

torzędowego zbiornika wód podziemnych – Dolina 
Kopalna Wielkopolska, na którym ustala się zago-
spodarowanie zgodnie z niniejszym paragrafem.

8. W zakresie szczegółowych zasad i warunków 
scalania i podziału nieruchomości, nie wskazuje się 
obszarów do objęcia scalaniem i podziałem w rozu-
mieniu przepisów odrębnych.

9. W zakresie szczególnych warunków zagospo-
darowania terenów oraz ograniczeń w ich użytko-
waniu:

1) na terenach 5MN, 6MN, 7MN, 8MN, 12MN, 
13MN, 14MN, 20MN, 29MN, 30MN, 31MN, w za-
kresie odległości zabudowy od terenów kolejowych, 
obowiązują przepisy odrębne;

2) ustala się uwzględnienie w zagospodarowaniu 
terenów 5MN, 6MN, 7MN, 8MN, 12MN, 13MN, 
14MN, 20MN, 29MN, 30MN, 31MN wymagań i 
ograniczeń, w przypadku lokalizowania ekranów 
przeciwhałasowych, o których mowa w ust. 3 pkt 
4 lit. b;

3) ustala się uwzględnienie w zagospodarowa-
niu terenów wymagań i ograniczeń wynikających z 
przebiegu istniejących i projektowanych sieci infra-
struktury technicznej.

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

1) ustala się dostęp do przyległych dróg publicz-
nych, zgodnie z przepisami odrębnymi;

2) ustala się w granicach działki budowlanej loka-
lizację co najmniej 2 stanowisk postojowych na każ-
dy budynek jednorodzinny, w tym dla samochodów 
osób niepełnosprawnych według potrzeb;

3) ustala się powiązanie dróg wewnętrznych z pu-
blicznym układem drogowym, zgodnie z przepisami 
odrębnymi;

4) dopuszcza się roboty budowlane w zakresie 
sieci infrastruktury technicznej, w tym w szczegól-
ności sieci: wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, 
elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej, ciepłow-
niczej;

5) ustala się powiązanie sieci infrastruktury tech-
nicznej z układem zewnętrznym oraz dostęp do sie-
ci, zgodnie z przepisami odrębnymi;

6) dopuszcza się:
a) na terenie 2MN lokalizację rurociągu tłocznego,
b) przebudowę linii napowietrznych na linie kablo-

we;
7) zakazuje się lokalizacji stacji bazowych telefonii 

komórkowej.
11. Nie określa się sposobów i terminów tymcza-

sowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowa-
nia terenów.

12. Określa się stawkę służącą naliczeniu opłaty 
z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyso-
kości 30%.

§4. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku pla-
nu symbolami: 1MN/U, 2MN/U, 3MN/U, dla których 
obowiązują ustalenia niniejszego paragrafu, ustala 
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się przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową jed-
norodzinną lub usługową.

2. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego:

1) zakazuje się lokalizacji:
a) tymczasowych obiektów budowlanych,
b) ogrodzeń pełnych oraz betonowych,
c) napowietrznych sieci infrastruktury technicznej,
d) wolno stojących urządzeń reklamowych;
2) dopuszcza się lokalizację:
a) ogrodzeń ażurowych o wysokości do:
- 1,5 m na terenach 2MN/U i 3MN/U, 
- 2,0 m na terenie 1MN/U, 
b) obiektów małej architektury,
c) szyldów o powierzchni nie większej niż 1,0 m2 - 

na elewacjach budynków i na ogrodzeniach,
d) tablic informacyjnych,
e) urządzeń reklamowych o powierzchni nie więk-

szej niż 1,5 m2 - na elewacjach budynków usługo-
wych.

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

1) ustala się:
a) zagospodarowanie zielenią wszystkich wolnych 

od utwardzenia fragmentów terenów,
b) ochronę cieków wodnych,
c) gromadzenie i usuwanie odpadów, zgodnie z 

planem gospodarki odpadami dla miasta Poznania i 
przepisami odrębnymi,

d) wykorzystanie nadmiaru mas ziemnych pozy-
skanych podczas prac budowlanych w obrębie da-
nego terenu lub usuwanie ich, zgodnie z przepisami 
odrębnymi,

e) rekultywację terenu, zgodnie z przepisami od-
rębnymi, w przypadku stwierdzenia zanieczyszcze-
nia gleby lub ziemi,

f) odprowadzanie ścieków bytowych do sieci ka-
nalizacji sanitarnej,

g) zagospodarowanie wód opadowych w grani-
cach działki budowlanej, zgodnie z przepisami od-
rębnymi;

2) zakazuje się:
a) lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepi-
sów odrębnych oraz mogących powodować uciążli-
wości dla środowiska,

b) lokalizacji przydomowych oczyszczalni ścieków 
i zbiorników bezodpływowych;

3) dopuszcza się stosowanie systemów grzew-
czych przystosowanych do spalania paliw płyn-
nych, gazowych, odnawialnych z biomasy, zgodnie 
z przepisami odrębnymi;

4) w zakresie zasad kształtowania klimatu aku-
stycznego w środowisku i budynkach:

a) ustala się dopuszczalny poziom hałasu w śro-
dowisku jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, zgodnie z przepisami odrębnymi,

b) wymaga się stosowania zasad akustyki archi-
tektonicznej i budowlanej w budynkach mieszkal-
nych w przypadku przekroczenia standardów aku-

stycznych,
c) wymaga się ograniczenia emisji hałasu zwią-

zanego z działalnością usługową do poziomów do-
puszczalnych w zabudowie mieszkaniowej jednoro-
dzinnej.

4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturo-
wego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, 
ustala się na terenach 2MN/U i 3MN/U, w strefie 
stanowisk archeologicznych, wskazanej na rysun-
ku planu, ochronę zabytków zgodnie z przepisami 
odrębnymi.

5. W zakresie wymagań wynikających z potrzeb 
kształtowania przestrzeni publicznych nie podejmuje 
się ustaleń.

6. W zakresie parametrów i wskaźników kształ-
towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) ustala się lokalizację zabudowy zgodnie z linia-
mi zabudowy, określonymi na rysunku planu;

2) zakazuje się lokalizacji usług handlu o po-
wierzchni sprzedaży powyżej 300 m2;

3) dopuszcza się lokalizację:
a) kondygnacji podziemnych,
b) urządzeń towarzyszących, w tym: dojść, dojaz-

dów, sieci infrastruktury technicznej,
c) jednego budynku pomocniczego na działce bu-

dowlanej, jako wolno stojącego albo zblokowanego, 
a w przypadku garażu, także dobudowanego do bu-
dynku mieszkalnego,

d) parkingów naziemnych oraz garaży podziem-
nych;

4) ustala się dachy strome albo płaskie;
5) ustala się wysokość budynków:
a) mieszkalnych - 2 kondygnacje nadziemne, lecz 

nie wyżej niż 7,5 m w przypadku dachu płaskiego i 
nie wyżej niż 9,0 m w przypadku dachu stromego,

b) usługowych, nie większą niż 9,0 m,
c) pomocniczych, nie większą niż 3,5 m w przy-

padku dachu płaskiego i 5,0 m w przypadku dachu 
stromego;

6) ustala się powierzchnię zabudowy działki bu-
dowlanej, nie większą niż:

a) 25% na terenie 3MN/U, 
b) 35% na terenach 1MN/U i 2MN/U;
7) ustala się udział powierzchni biologicznie czyn-

nej w zagospodarowaniu działki budowlanej nie 
mniejszy niż 25%;

8) ustala się powierzchnię działki budowlanej po-
wstałej w wyniku podziału, z uwzględnieniem pozo-
stałych ustaleń planu, nie mniejszą niż:

a) 1000 m2 na terenach 2MN/U i 3MN/U, 
b) 700 m2 na terenie 1MN/U;
9) dopuszcza się lokalizację dróg wewnętrznych.
7. W zakresie granic i sposobów zagospodarowa-

nia terenów lub obiektów podlegających ochronie 
na podstawie przepisów odrębnych wskazuje się, 
zgodnie z rysunkiem planu, zasięg obszaru czwar-
torzędowego zbiornika wód podziemnych – Dolina 
Kopalna Wielkopolska, na którym ustala się zago-
spodarowanie zgodnie z niniejszym paragrafem.

8. W zakresie szczegółowych zasad i warunków 
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scalania i podziału nieruchomości, nie wskazuje się 
obszarów do objęcia scalaniem i podziałem w rozu-
mieniu przepisów odrębnych.

9. W zakresie szczególnych warunków zagospo-
darowania terenów oraz ograniczeń w ich użytko-
waniu, ustala się uwzględnienie w zagospodarowa-
niu terenów wymagań i ograniczeń wynikających z 
przebiegu istniejących i projektowanych sieci infra-
struktury technicznej.

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

1) ustala się dostęp do przyległych dróg publicz-
nych, zgodnie z przepisami odrębnymi;

2) ustala się w granicach działki budowlanej loka-
lizację stanowisk postojowych dla samochodów, w 
łącznej liczbie nie mniejszej niż:

a) 2 stanowiska postojowe na każdy budynek jed-
norodzinny, w tym dla samochodów osób niepełno-
sprawnych według potrzeb,

b) 30 stanowisk postojowych na każde 1000 m2 
powierzchni użytkowej biur i urzędów, w tym 3 dla 
pojazdów osób niepełnosprawnych,

c) 36 stanowisk postojowych na każde 100 miejsc 
w obiektach gastronomicznych, w tym 6 dla pojaz-
dów osób niepełnosprawnych,

d) 45 stanowisk postojowych na każde 1000 m2 
powierzchni użytkowej obiektów handlowych, w 
tym 6 stanowisk postojowych dla samochodów 
osób niepełnosprawnych,

e) 50 stanowisk postojowych na każde 100 łóżek 
w obiekcie hotelowym, w tym 3 stanowiska posto-
jowe dla samochodów osób niepełnosprawnych,

f) 32 stanowiska postojowe na każdych 100 za-
trudnionych, w tym 2 dla pojazdów osób niepełno-
sprawnych;

3) ustala się w granicach działki budowlanej loka-
lizację stanowisk postojowych dla rowerów, w łącz-
nej liczbie nie mniejszej niż:

a) 15 stanowisk postojowych na każde 1000 m2 
powierzchni użytkowej biur i urzędów,

b) 15 stanowisk postojowych na każde 100 miejsc 
w obiektach gastronomicznych,

c) 20 stanowisk postojowych na każde 1000 m2 
powierzchni użytkowej obiektów handlowych,

d) 15 stanowisk postojowych na każdych 100 za-
trudnionych,

e) dla pozostałych obiektów według potrzeb;
4) ustala się:
a) dla obiektów wielofunkcyjnych sumowanie licz-

by stanowisk postojowych,
b) lokalizację stanowisk przeładunku poza stano-

wiskami postojowymi w granicach własnej działki;
5) ustala się powiązanie dróg wewnętrznych z pu-

blicznym układem drogowym, zgodnie z przepisami 
odrębnymi;

6) dopuszcza się roboty budowlane w zakresie 
sieci infrastruktury technicznej, w tym w szczegól-
ności sieci: wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, 
elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej, ciepłow-

niczej;
7) ustala się powiązanie sieci infrastruktury tech-

nicznej z układem zewnętrznym oraz dostęp do sie-
ci, zgodnie z przepisami odrębnymi;

8) dopuszcza się:
a) na terenie 2MN/U lokalizację wolno stojącej ma-

łogabarytowej stacji transformatorowej lub wbudo-
wanej w budynek, zgodnie z przepisami odrębnymi,

b) w przypadku zlokalizowania wolno stojącej ma-
łogabarytowej stacji transformatorowej, wydziele-
nie działki budowlanej o powierzchni nie mniejszej 
niż 50 m2, 

c) przebudowę elektroenergetycznych linii napo-
wietrznych na linie kablowe;

9) zakazuje się lokalizacji stacji bazowych telefonii 
komórkowej.

11. Nie określa się sposobów i terminów tymcza-
sowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowa-
nia terenów.

12. Określa się stawkę służącą naliczeniu opłaty 
z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyso-
kości 30%.

§5. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku pla-
nu symbolami: 1U, 2U, 3U i 4U, dla których obo-
wiązują ustalenia niniejszego paragrafu, ustala się 
przeznaczenie:

1) pod zabudowę usługową na terenach: 1U, 3U 
i 4U;

2) pod zabudowę usług sakralnych na terenie 2U .
2. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego:
1) zakazuje się lokalizacji:
a) tymczasowych obiektów budowlanych,
b) ogrodzeń pełnych oraz betonowych,
c) nowych napowietrznych sieci infrastruktury 

technicznej,
d) wolno stojących urządzeń reklamowych;
2) dopuszcza się lokalizację:
a) ogrodzeń ażurowych o wysokości do 1,5 m,
b) obiektów małej architektury,
c) szyldów o powierzchni nie większej niż 1,0 m2 

- na elewacjach budynków,
d) tablic informacyjnych,
e) urządzeń reklamowych o powierzchni nie więk-

szej niż 1,5 m2 - na elewacjach budynków.
3. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyro-

dy i krajobrazu kulturowego:
1) ustala się:
a) zagospodarowanie zielenią wszystkich wolnych 

od utwardzenia fragmentów terenów,
b) gromadzenie i usuwanie odpadów, zgodnie z 

planem gospodarki odpadami dla miasta Poznania i 
przepisami odrębnymi,

c) wykorzystanie nadmiaru mas ziemnych pozy-
skanych podczas prac budowlanych w obrębie da-
nego terenu lub usuwanie ich, zgodnie z przepisami 
odrębnymi,

d) rekultywację terenu, zgodnie z przepisami od-
rębnymi, w przypadku stwierdzenia zanieczyszcze-
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nia gleby lub ziemi,
e) odprowadzanie ścieków bytowych do sieci ka-

nalizacji sanitarnej,
f) zagospodarowanie wód opadowych w grani-

cach działki budowlanej, zgodnie z przepisami od-
rębnymi, z dopuszczeniem odprowadzenia wód opa-
dowych do kanalizacji deszczowej;

2) zakazuje się:
a) lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepi-
sów odrębnych oraz mogących powodować uciążli-
wości dla środowiska, z wyjątkiem dopuszczonych 
pozostałymi ustaleniami planu,

b) lokalizacji przydomowych oczyszczalni ścieków 
i zbiorników bezodpływowych;

3) dopuszcza się stosowanie systemów grzew-
czych przystosowanych do spalania paliw płyn-
nych, gazowych, odnawialnych z biomasy, zgodnie 
z przepisami odrębnymi;

4) w zakresie zasad kształtowania klimatu aku-
stycznego w środowisku i budynkach:

a) wymaga się ograniczenia emisji hałasu związa-
nego z działalnością usługową, w tym związaną z 
funkcjonowaniem obiektu sakralnego na terenie 2U 
do poziomów dopuszczalnych w zabudowie miesz-
kaniowej jednorodzinnej, na granicy z terenami o ta-
kim użytkowaniu,

b) dopuszcza się stosowanie zasad akustyki archi-
tektonicznej i budowlanej w budynkach wymagają-
cych komfortu akustycznego.

4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturo-
wego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, 
ustala się na terenie 4U w strefie stanowisk arche-
ologicznych, wskazanej na rysunku planu, ochronę 
zabytków zgodnie z przepisami odrębnymi.

5. W zakresie wymagań wynikających z potrzeb 
kształtowania przestrzeni publicznych nie podejmuje 
się ustaleń.

6. W zakresie parametrów i wskaźników kształ-
towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) ustala się lokalizację zabudowy zgodnie z linia-
mi zabudowy określonymi na rysunku planu;

2) ustala się lokalizację budynków jako wolno sto-
jących;

3) zakazuje się lokalizacji usług handlu o po-
wierzchni sprzedaży powyżej 300 m2;

4) zakazuje się na terenie 1U lokalizacji obiektów 
zamieszkania zbiorowego;

5) dopuszcza się na terenie 2U lokalizację wy-
łącznie budynków związanych z funkcjonowaniem 
obiektu sakralnego;

6) dopuszcza się lokalizację:
a) kondygnacji podziemnych,
b) urządzeń towarzyszących, w tym: dojść, dojaz-

dów, sieci infrastruktury technicznej,
c) parkingów naziemnych;
7) ustala się dachy strome albo płaskie;
8) ustala się wysokość budynków:
a) na terenach 1U i 4U, nie większą niż 9,0 m,
b) na terenie 2U, nie większą niż 20,0 m dla obiek-

tu sakralnego lub dzwonnicy oraz nie większą niż 
9,0 m dla pozostałych budynków,

c) na terenie 3U, nie większą niż 13,0 m;
9) ustala się powierzchnię zabudowy działki bu-

dowlanej, nie większą niż:
a) 35% na terenie 1U, 
b) 25% na terenie 2U, 
c) 30% na terenach 3U i 4U;
10) ustala się udział powierzchni biologicznie 

czynnej w zagospodarowaniu działki budowlanej, 
nie mniejszy niż 25%;

11) ustala się powierzchnię działki budowlanej po-
wstałej w wyniku podziału, z uwzględnieniem po-
zostałych ustaleń planu, nie mniejszą niż 1000 m2;

12) dopuszcza się lokalizację dróg wewnętrznych.
7. W zakresie granic i sposobów zagospodarowa-

nia terenów lub obiektów podlegających ochronie 
na podstawie przepisów odrębnych wskazuje się, 
zgodnie z rysunkiem planu, zasięg obszaru czwar-
torzędowego zbiornika wód podziemnych – Dolina 
Kopalna Wielkopolska, na którym ustala się zago-
spodarowanie zgodnie z niniejszym paragrafem.

8. W zakresie szczegółowych zasad i warunków 
scalania i podziału nieruchomości, nie wskazuje się 
obszarów do objęcia scalaniem i podziałem w rozu-
mieniu przepisów odrębnych.

9. W zakresie szczególnych warunków zagospo-
darowania terenów oraz ograniczeń w ich użytko-
waniu, ustala się uwzględnienie w zagospodarowa-
niu terenów wymagań i ograniczeń wynikających z 
przebiegu istniejących i projektowanych sieci infra-
struktury technicznej.

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

1) ustala się dostęp do przyległych dróg publicz-
nych, zgodnie z przepisami odrębnymi;

2) ustala się w granicach działki budowlanej loka-
lizację stanowisk postojowych dla samochodów w 
łącznej liczbie nie mniejszej niż:

a) 30 stanowisk postojowych na każde 1000 m2 
powierzchni użytkowej biur i urzędów, w tym 3 sta-
nowiska postojowe dla samochodów osób niepeł-
nosprawnych,

b) 36 stanowisk postojowych na każde 100 miejsc 
w obiektach gastronomicznych, w tym 6 stanowisk 
postojowych dla samochodów osób niepełnospraw-
nych,

c) 45 stanowisk postojowych na każde 1000 m2 
powierzchni użytkowej obiektów handlowych, w 
tym 6 stanowisk postojowych dla samochodów 
osób niepełnosprawnych,

d) 20 stanowisk postojowych na każde 100 miejsc 
dla miejsc zgromadzeń, w tym 4 stanowiska posto-
jowe dla samochodów osób niepełnosprawnych,

e) 50 stanowisk postojowych na każde 100 łóżek 
w obiekcie hotelowym, w tym 3 stanowiska posto-
jowe dla samochodów osób niepełnosprawnych,

f) 32 stanowiska postojowe na każdych 100 za-
trudnionych, w tym 2 stanowiska postojowe dla sa-
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mochodów osób niepełnosprawnych;
3) ustala się w granicach działki budowlanej loka-

lizację stanowisk postojowych dla rowerów, w łącz-
nej liczbie nie mniejszej niż:

a) 15 stanowisk postojowych na każde 1000 m2 
powierzchni użytkowej biur i urzędów,

b) 15 stanowisk postojowych na każde 100 miejsc 
w obiektach gastronomicznych,

c) 20 stanowisk postojowych na każde 1000 m2 
powierzchni użytkowej obiektów handlowych,

d) 15 stanowisk postojowych na każdych 100 za-
trudnionych,

e) dla pozostałych obiektów według potrzeb;
4) ustala się:
a) dla obiektów wielofunkcyjnych sumowanie licz-

by stanowisk postojowych,
b) lokalizację stanowisk przeładunku poza stano-

wiskami postojowymi w granicach własnej działki;
5) ustala się powiązanie dróg wewnętrznych z pu-

blicznym układem drogowym, zgodnie z przepisami 
odrębnymi;

6) dopuszcza się roboty budowlane w zakresie 
sieci infrastruktury technicznej, w tym w szczegól-
ności sieci: wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, 
elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej, ciepłow-
niczej;

7) ustala się:
a) powiązanie sieci infrastruktury technicznej z 

układem zewnętrznym oraz dostęp do sieci, zgodnie 
z przepisami odrębnymi,

b) zakaz lokalizacji stacji bazowych telefonii ko-
mórkowej, z wyjątkiem terenu 2U, na którym do-
puszcza się lokalizację stacji bazowej telefonii ko-
mórkowej wbudowanej w wieżę kościoła;

8) dopuszcza się:
a) na terenach 1U i 4U lokalizację wolno stojącej 

małogabarytowej stacji transformatorowej lub wbu-
dowanej w budynek o innym przeznaczeniu, zgod-
nie z przepisami odrębnymi,

b) w przypadku zlokalizowania wolno stojącej ma-
łogabarytowej stacji transformatorowej, wydziele-
nie działki budowlanej o powierzchni nie mniejszej 
niż 50 m2, 

c) przebudowę elektroenergetycznych linii napo-
wietrznych na linie kablowe.

11. Nie określa się sposobów i terminów tymcza-
sowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowa-
nia terenów.

12. Określa się stawkę służącą naliczeniu opłaty 
z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyso-
kości 30%.

§6. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem U/MW, dla którego obowiązują ustalenia 
niniejszego paragrafu, ustala się przeznaczenie pod 
zabudowę usługową lub zabudowę mieszkaniową 
wielorodzinną, z zastrzeżeniem ust. 6 pkt 3 lit. a.

2. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego:

1) zakazuje się lokalizacji:

a) tymczasowych obiektów budowlanych,
b) ogrodzeń pełnych oraz betonowych,
c) napowietrznych sieci infrastruktury technicznej,
d) wolno stojących urządzeń reklamowych;
2) dopuszcza się lokalizację:
a) ogrodzeń ażurowych o wysokości do 1,5 m,
b) obiektów małej architektury,
c) szyldów o powierzchni nie większej niż 1,0 m2 - 

na elewacjach budynków i na ogrodzeniach,
d) tablic informacyjnych,
e) urządzeń reklamowych o powierzchni nie więk-

szej niż 1,5 m2 - na elewacjach budynków usługo-
wych.

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

1) ustala się:
a) zagospodarowanie zielenią wszystkich wolnych 

od utwardzenia fragmentów terenów,
b) gromadzenie i usuwanie odpadów, zgodnie z 

planem gospodarki odpadami dla miasta Poznania i 
przepisami odrębnymi,

c) wykorzystanie nadmiaru mas ziemnych pozy-
skanych podczas prac budowlanych w obrębie da-
nego terenu lub usuwanie ich, zgodnie z przepisami 
odrębnymi,

d) rekultywację terenu, zgodnie z przepisami od-
rębnymi, w przypadku stwierdzenia zanieczyszcze-
nia gleby lub ziemi,

e) odprowadzanie ścieków bytowych do sieci ka-
nalizacji sanitarnej,

f) zagospodarowanie wód opadowych w grani-
cach działki budowlanej, zgodnie z przepisami od-
rębnymi, z dopuszczeniem odprowadzenia wód opa-
dowych do kanalizacji deszczowej;

2) zakazuje się:
a) lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepi-
sów odrębnych oraz mogących powodować uciążli-
wości dla środowiska, z wyjątkiem dopuszczonych 
pozostałymi ustaleniami planu,

b) lokalizacji przydomowych oczyszczalni ścieków 
i zbiorników bezodpływowych;

3) dopuszcza się stosowanie systemów grzew-
czych przystosowanych do spalania paliw płyn-
nych, gazowych, odnawialnych z biomasy, zgodnie 
z przepisami odrębnymi;

4) w zakresie zasad kształtowania klimatu aku-
stycznego w środowisku i budynkach:

a) ustala się dopuszczalny poziom hałasu w śro-
dowisku jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej, zgodnie z przepisami odrębnymi,

b) dopuszcza się stosowanie zasad akustyki ar-
chitektonicznej i budowlanej w budynkach mieszkal-
nych i zamieszkania zbiorowego,

c) wymaga się ograniczenia emisji hałasu zwią-
zanego z działalnością usługową, do poziomów do-
puszczalnych w zabudowie mieszkaniowej wieloro-
dzinnej.

4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kultu-
rowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 
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ustala się:
1) w strefie stanowisk archeologicznych, wskaza-

nej na rysunku planu, ochronę zabytków zgodnie z 
przepisami odrębnymi;

2) obszar ochrony konserwatorskiej, jako formę 
ochrony zabytków, zgodnie z rysunkiem planu;

3) rewitalizację zabudowań dawnego młyna po-
przez:

a) zachowanie jego dotychczasowej bryły, formy 
dachu oraz kompozycji elewacji,

b) adaptację na funkcję usługową lub mieszkanio-
wą wielorodzinną, jako tzw. lofty;

4) dla wszystkich nowo powstałych budynków 
obowiązek zastosowania rozwiązań nawiązujących 
do architektury dawnego młyna, poprzez odpowied-
ni dobór materiałów budowlanych, kolorystykę ele-
wacji, formę dachów oraz zastosowanie detali ar-
chitektonicznych;

5) zakaz tynkowania elewacji budynków.
5. W zakresie wymagań wynikających z potrzeb 

kształtowania przestrzeni publicznych nie podejmuje 
się ustaleń.

6. W zakresie parametrów i wskaźników kształ-
towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) ustala się lokalizację zabudowy zgodnie z linia-
mi zabudowy, określonymi na rysunku planu, z za-
strzeżeniem ust. 9;

2) zakazuje się lokalizacji:
a) wolno stojących obiektów handlowych,
b) usług handlu o powierzchni sprzedaży powyżej 

300 m2;
2) dopuszcza się lokalizację:
a) funkcji mieszkaniowej wielorodzinnej wyłącznie 

w budynku dawnego młyna, jako tzw. lofty,
b) kondygnacji podziemnych,
c) urządzeń towarzyszących, w tym: dojść, dojaz-

dów, sieci infrastruktury technicznej,
d) parkingów naziemnych;
4) ustala się dachy płaskie;
5) ustala się wysokość budynków:
a) dawnego młyna, zgodnie ze stanem istnieją-

cym,
b) pozostałych, nie większą niż 13 m;
6) ustala się powierzchnię zabudowy działki bu-

dowlanej, nie większą niż 35%;
7) ustala się udział powierzchni biologicznie czyn-

nej w zagospodarowaniu działki budowlanej, nie 
mniejszy niż 25%;

8) dopuszcza się lokalizację dróg wewnętrznych.
7. W zakresie granic i sposobów zagospodarowa-

nia terenów lub obiektów podlegających ochronie 
na podstawie przepisów odrębnych wskazuje się, 
zgodnie z rysunkiem planu, zasięg obszaru czwar-
torzędowego zbiornika wód podziemnych – Dolina 
Kopalna Wielkopolska, na którym ustala się zago-
spodarowanie zgodnie z niniejszym paragrafem.

8. W zakresie szczegółowych zasad i warunków 
scalania i podziału nieruchomości, nie wskazuje się 
obszarów do objęcia scalaniem i podziałem w rozu-
mieniu przepisów odrębnych.

9. W zakresie szczególnych warunków zagospoda-
rowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowa-
niu, ustala się uwzględnienie w zagospodarowaniu 
ograniczeń wynikających z czasowych wylewów 
rzeki Cybiny, zgodnie z przepisami odrębnymi.

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

1) ustala się dostęp do przyległych dróg publicz-
nych, zgodnie z przepisami odrębnymi;

2) ustala się w granicach działki budowlanej loka-
lizację stanowisk postojowych dla samochodów w 
łącznej liczbie, nie mniejszej niż:

a) 1,5 stanowiska postojowego na każde miesz-
kanie w budynku wielorodzinnym, w tym 1 stano-
wisko postojowe dla samochodów osób niepełno-
sprawnych na każde 30 mieszkań,

b) 30 stanowisk postojowych na każde 1000 m2 
powierzchni użytkowej biur i urzędów, w tym 3 sta-
nowiska postojowe dla samochodów osób niepeł-
nosprawnych,

c) 36 stanowisk postojowych na każde 100 miejsc 
w obiektach gastronomicznych, w tym 6 stanowisk 
postojowych dla samochodów osób niepełnospraw-
nych,

d) 45 stanowisk postojowych na każde 1000 m2 
powierzchni użytkowej obiektów handlowych, w 
tym 6 stanowisk postojowych dla samochodów 
osób niepełnosprawnych,

e) 50 stanowisk postojowych na każde 100 łóżek 
w obiekcie hotelowym, w tym 3 stanowiska posto-
jowe dla samochodów osób niepełnosprawnych,

f) 32 stanowiska postojowe na każdych 100 za-
trudnionych, w tym 2 stanowiska postojowe dla sa-
mochodów osób niepełnosprawnych;

3) ustala się w granicach działki budowlanej loka-
lizację stanowisk postojowych dla rowerów, w łącz-
nej liczbie nie mniejszej niż:

a) 15 stanowisk postojowych na każde 1000 m2 
powierzchni użytkowej biur i urzędów,

b) 15 stanowisk postojowych na każde 100 miejsc 
w obiektach gastronomicznych,

c) 20 stanowisk postojowych na każde 1000 m2 
powierzchni użytkowej obiektów handlowych,

d) 15 stanowisk postojowych na każdych 100 za-
trudnionych,

e) dla pozostałych obiektów według potrzeb;
4) ustala się:
a) dla obiektów wielofunkcyjnych sumowanie licz-

by stanowisk postojowych,
b) lokalizację stanowisk przeładunku poza stano-

wiskami postojowymi w granicach własnej działki;
5) ustala się powiązanie dróg wewnętrznych z pu-

blicznym układem drogowym, zgodnie z przepisami 
odrębnymi;

6) dopuszcza się roboty budowlane w zakresie 
sieci infrastruktury technicznej, w tym w szczegól-
ności sieci: wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, 
elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej, ciepłow-
niczej;
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7) ustala się:
a) powiązanie sieci infrastruktury technicznej z 

układem zewnętrznym oraz dostęp do sieci, zgodnie 
z przepisami odrębnymi,

b) zakaz lokalizacji wolno stojących stacji telefonii 
komórkowej, z dopuszczeniem lokalizacji stacji na 
budynku dawnego młyna, przy czym jej wysokość 
nie może przekroczyć 1/3 wysokości budynku;

8) dopuszcza się lokalizację stacji transformato-
rowej wolno stojącej lub wbudowanej w budynek, 
zgodnie z przepisami odrębnymi;

9) w przypadku zlokalizowania wolno stojącej ma-
łogabarytowej stacji transformatorowej, dopuszcza 
się wydzielenie działki budowlanej o powierzchni nie 
mniejszej niż 50 m2.

11. Nie określa się sposobów i terminów tymcza-
sowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowa-
nia terenów.

12. Określa się stawkę służącą naliczeniu opłaty 
z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyso-
kości 30%.

§7. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku pla-
nu symbolami: 1ZL, 2ZL, 3ZL, 4ZL, 5ZL, 6ZL, 7ZL, 
8ZL, 9ZL, ZC, 1ZO, 2ZO, 3ZO, 4ZO, 5ZO, 6ZO, 
7ZO, 8ZO, 9ZO, 10ZO, 11ZO, ZO/ZL, 1WS, 2WS, 
dla których obowiązują ustalenia niniejszego para-
grafu, ustala się przeznaczenie:

1) tereny lasów, oznaczone symbolami: 1ZL, 2ZL, 
3ZL, 4ZL, 5ZL, 6ZL, 7ZL, 8ZL, 9ZL;

2) teren cmentarza, oznaczony symbolem ZC;
3) tereny zieleni otwartej, oznaczone symbolami: 

1ZO, 2ZO, 3ZO, 4ZO, 5ZO, 6ZO, 7ZO, 8ZO, 9ZO, 
10ZO, 11ZO;

4) teren zieleni otwartej z dopuszczeniem zale-
sień, oznaczony symbolem ZO/ZL;

5) tereny wód powierzchniowych rzeki Cybina, 
oznaczone symbolami 1WS i 2WS .

2. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego:

1) zakazuje się lokalizacji:
a) budynków, z wyjątkiem dopuszczonych ustale-

niami planu,
b) tymczasowych obiektów budowlanych, z wy-

jątkiem związanych z obsługą imprez sportowych 
na terenie 1ZO oraz z sezonowym handlem na te-
renie ZC, 

c) nowych napowietrznych sieci infrastruktury 
technicznej, z wyjątkiem dopuszczonych ustalenia-
mi planu,

d) parkingów naziemnych, z wyjątkiem terenu 
ZC i części terenu 2ZO położonej poza obszarem 
chronionego krajobrazu „Doliny Cybiny w Poznaniu” 
oraz parkingów leśnych na terenach lasów,

e) ogrodzeń pełnych lub betonowych;
2) dopuszcza się lokalizację:
a) obiektów małej architektury,
b) tablic informacyjnych,
c) sieci infrastruktury technicznej,
d) ogrodzeń ażurowych wyłącznie w miejscach 

wskazanych w planie,
e) ekranów przeciwhałasowych na styku z tere-

nami kolejowymi na terenach 7ZO, 8ZO, 10ZO oraz 
2ZL.

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

1) ustala się:
a) na obszarze chronionego krajobrazu „Dolina Cy-

biny w Poznaniu”, wskazanym na rysunku planu, 
sposób użytkowania zgodnie z przepisami odrębny-
mi,

b) ochronę walorów przyrodniczych i krajobrazo-
wych doliny rzeki Cybiny,

c) ochronę naturalnych zbiorowisk roślinności łą-
kowo-wodnej i siedlisk faunistycznych,

d) utrzymanie rzeki Cybiny w naturalnym korycie, 
z dopuszczeniem realizacji przepustu dla przeprowa-
dzenia drogi, zgodnie z ust. 10 pkt 2 - na terenie 
2WS, z uwzględnieniem lit. c oraz przepisów od-
rębnych,

e) ochronę cieku Zielinka,
f) ochronę walorów krajobrazowych lasów, łąk, 

polan śródleśnych, zieleni naturalnej,
g) utrzymanie właściwego stanu ochrony siedlisk 

przyrodniczych, zgodnie z przepisami odrębnymi,
h) zachowanie powszechnego dostępu do wód 

powierzchniowych, zgodnie z przepisami odrębny-
mi,

i) rekultywację terenu, zgodnie z przepisami od-
rębnymi, w przypadku stwierdzenia zanieczyszcze-
nia gleby lub ziemi,

j) gromadzenie i usuwanie odpadów, zgodnie z 
planem gospodarki odpadami dla miasta Poznania i 
przepisami odrębnymi,

k) lokalizację urządzeń podczyszczających wody 
opadowe na terenach: 1ZO, 5ZL, 7ZL;

2) dopuszcza się lokalizację zbiorników wodnych 
i zbiorników retencyjnych dla wód opadowych na 
terenach: 2ZO, 3ZO, 4ZO, 5ZO, 6ZO;

3) w zakresie zasad kształtowania klimatu aku-
stycznego w środowisku, nie podejmuje się ustaleń.

4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kultu-
rowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 
ustala się na terenach 1WS, 2ZO, 3ZO, 4ZO, 5ZO, 
6ZO, w strefie stanowisk archeologicznych, wska-
zanej na rysunku planu, ochronę zabytków zgodnie 
z przepisami odrębnymi.

5. W zakresie wymagań wynikających z potrzeb 
kształtowania przestrzeni publicznych:

1) ustala się zapewnienie ciągłości i ogólnego do-
stępu do duktów leśnych, ścieżek pieszych i rowe-
rowych;

2) ustala się lokalizację ścieżki rowerowej, zgodnie 
z rysunkiem planu, z dopuszczeniem przeniesienia 
lokalizacji ścieżki z terenów komunikacji częściowo 
lub w całości na tereny 4ZO i 5ZO lub rezygnację z 
lokalizacji w przypadku realizacji ścieżki poza grani-
cami planu;

3) zakazuje się lokalizacji szyldów oraz urządzeń 
reklamowych.
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6. W zakresie parametrów i wskaźników zagospo-
darowania terenu:

1) na terenach 1ZL, 2ZL, 3ZL, 4ZL, 5ZL, 6ZL, 
7ZL, 8ZL, 9ZL :

a) ustala się prowadzenie gospodarki leśnej, zgod-
nie z planem urządzenia lasu,

b) zakazuje się lokalizacji ogrodzeń innych niż wy-
nikające z prowadzenia gospodarki leśnej, z wyjąt-
kiem terenu 9ZL, dla którego dopuszcza się lokali-
zację ogrodzeń ażurowych o wysokości do 1,5 m,

c) dopuszcza się lokalizację dróg wewnętrznych 
związanych z obsługą terenów leśnych, tras kon-
nych, ścieżek pieszych i rowerowych,

d) dopuszcza się lokalizację urządzeń turystycz-
nych;

2) dopuszcza się na terenach 5ZL i 7ZL zachowa-
nie istniejących budynków mieszkalnych oraz pro-
wadzenie robót budowlanych wyłącznie z zakresu 
remontu i rozbiórki;

3) dopuszcza się na terenie 9ZL, na działce nr 
28/2, ark. 13, obręb Główieniec, zachowanie ist-
niejącego budynku mieszkalnego oraz prowadzenie 
robót budowlanych, przy czym ustala się:

a) powierzchnię zabudowy nie większą niż 5% po-
wierzchni działki,

b) wysokość budynku – do 2 kondygnacji, lecz nie 
wyżej niż 9 m,

c) dachy strome albo płaskie;
4) zakazuje się na terenie 9ZL podziału działek 

gruntu;
5) na terenach: 1ZO, 2ZO, 3ZO, 4ZO, 5ZO, 6ZO, 

7ZO, 8ZO, 9ZO, 10ZO, 11ZO :
a) zakazuje się lokalizacji ogrodzeń, z wyjątkiem 

ogrodzenia na terenie 1ZO dla zabezpieczenia placu 
zabaw oraz na terenie 2ZO dla parkingu naziemne-
go,

b) ustala się udział powierzchni biologicznie czyn-
nej nie mniejszy niż 70% powierzchni terenu na te-
renie 1ZO oraz nie mniejszy niż 80% na pozostałych 
terenach,

c) dopuszcza się lokalizację placu zabaw i boisk 
sportowych o nawierzchni przepuszczającej wody 
opadowe na terenie 1ZO, 

d) dopuszcza się lokalizację ścieżek pieszych i ro-
werowych;

6) na terenie ZC ustala się lokalizację:
a) wyłącznie budynków i budowli związanych z 

funkcjonowaniem cmentarza, zgodnie z przepisami 
odrębnymi,

b) ogrodzenia ażurowego o wysokości do 2,0 m;
7) na terenie ZO/ZL:
a) dopuszcza się zalesienie na podstawie planu za-

lesienia, zgodnie z przepisami odrębnymi,
b) zakazuje się lokalizacji ogrodzeń innych niż wy-

nikające z prowadzenia gospodarki leśnej,
c) dopuszcza się lokalizację ścieżek pieszych i ro-

werowych, urządzeń turystycznych, w przypadku 
zalesienia terenu.

7. W zakresie granic i sposobów zagospodarowa-
nia terenów lub obiektów podlegających ochronie 

na podstawie przepisów odrębnych wskazuje się, 
zgodnie z rysunkiem planu:

1) granicę obszaru chronionego krajobrazu „Dolina 
Cybiny w Poznaniu”, na którym ustala się zagospo-
darowanie zgodnie z niniejszym paragrafem i przepi-
sami odrębnymi;

2) zasięg obszaru czwartorzędowego zbiornika 
wód podziemnych – Dolina Kopalna Wielkopolska, 
na którym ustala się zagospodarowanie zgodnie z 
niniejszym paragrafem.

8. W zakresie szczegółowych zasad i warunków 
scalania i podziału nieruchomości, nie wskazuje się 
obszarów do objęcia scalaniem i podziałem w rozu-
mieniu przepisów odrębnych.

9. W zakresie szczególnych warunków zagospo-
darowania terenów oraz ograniczenia w ich użytko-
waniu ustala się:

1) na terenie 2ZO uwzględnienie w zagospodaro-
waniu ograniczeń wynikających z czasowych wyle-
wów rzeki Cybiny, zgodnie z przepisami odrębnymi;

2) uwzględnienie w zagospodarowaniu terenów 
wymagań i ograniczeń wynikających z przebiegu 
istniejących i projektowanych sieci infrastruktury 
technicznej.

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

1) ustala się dostęp do przyległych dróg publicz-
nych, zgodnie z przepisami odrębnymi;

2) ustala się dla terenu 2WS lokalizację drogo-
wych obiektów inżynierskich dla przeprowadzenia 
drogi o następujących parametrach:

a) przekrój dwujezdniowy, każda jezdnia po trzy 
pasy ruchu,

b) jednostronny chodnik po północno-wschodniej 
stronie drogi;

3) dopuszcza się roboty budowlane w zakresie 
sieci infrastruktury technicznej, w tym w szczegól-
ności sieci: wodociągowej, kanalizacyjnej, elektro-
energetycznej, telekomunikacyjnej, ciepłowniczej;

4) ustala się powiązanie sieci infrastruktury tech-
nicznej z układem zewnętrznym oraz zapewnienie 
dostępu do sieci zgodnie z przepisami odrębnymi;

5) ustala się lokalizację ciepłociągu na terenach 
2ZO i 3ZO;

6) ustala się zachowanie istniejącej magistrali wo-
dociągowej na terenie 2WS;

7) ustala się zakaz lokalizacji stacji bazowych te-
lefonii komórkowej, z wyjątkiem terenu ZO/ZL, na 
którym dopuszcza się stację wolno stojącą, zgodnie 
z przepisami odrębnymi;

8) dopuszcza się zachowanie napowietrznej sieci 
elektroenergetycznej.

11. Nie określa się sposobów i terminów tymcza-
sowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowa-
nia terenów.

12. Określa się stawkę służącą naliczeniu opłaty 
z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyso-
kości 30%.
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§8. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolami: 1KD-GP, 2KD-GP, 3KD-L, 4KD-L, 5KD-
L, 6KD-L, 7KD-L, 8KD-L, 9KD-L, 10KD-L, 11KD-L, 
12KD-L, 13KD-L, 35KD-L, 14KD-D, 15KD-D, 16KD-
D, 17KD-D, 18KD-D, 19KD-D, 20KD-D, 21KD-
D, 22KD-D, 23KD-D, 24KD-D, 25KD-D, 26KD-D, 
27KD-D, 28KD-D, 29KD-D, 30KD-D, 31KD-D, 
32KD-D, 33KD-D, 34KD-D, 36KD-D, 37KD-D, 
38KD-D, 39KD-D, 40KD-D, 41KD-D, 42KD-D, 
43KD-Dxr, 44KD-Dxr, KDW, dla których obowiązu-
ją ustalenia niniejszego paragrafu, ustala się prze-
znaczenie:

1) KD-GP – pod drogi publiczne klasy głównej ru-
chu przyspieszonego;

2) KD-L – pod drogi publiczne klasy lokalnej;
3) KD-D, KD-Dxr – pod drogi publiczne klasy do-

jazdowej;
4) KDW – pod drogę wewnętrzną.
2. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego:
1) zakazuje się lokalizacji:
a) budynków oraz tymczasowych obiektów bu-

dowlanych,
b) urządzeń reklamowych, z wyjątkiem umieszcza-

nych w wiatach przystanków komunikacji miejskiej,
c) ogrodzeń innych niż związane z funkcjonowa-

niem układu drogowego,
d) napowietrznych sieci infrastruktury technicznej,
e) ramp, schodów i pochylni obsługujących obiek-

ty zlokalizowane poza terenem drogi, z wyjątkiem 
terenu 44KD-Dxr, gdzie dopuszcza się lokalizację 
pochylni lub schodów w przypadku realizacji bezko-
lizyjnego połączenia dla ruchu pieszego i rowerowe-
go z ulicą Główieniec;

2) dopuszcza się lokalizację:
a) wiat przystankowych komunikacji zbiorowej 

oraz kiosków ulicznych wbudowanych w wiaty,
b) tablic informacyjnych,
c) ekranów przeciwhałasowych,
d) drogowych obiektów inżynierskich.
3. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyro-

dy i krajobrazu kulturowego ustala się:
1) na obszarze chronionego krajobrazu „Dolina 

Cybiny w Poznaniu”, określonym na rysunku planu, 
sposób użytkowania, zgodnie z przepisami odręb-
nymi,

2) ochronę istniejących drzew, a w przypadku 
konieczności ich usunięcia wprowadzenie nowych 
nasadzeń,

3) dopuszczenie nowych nasadzeń w pasie drogo-
wym, pod warunkiem, że nie koliduje to z parame-
trami drogi i infrastrukturą techniczną;

4) zagospodarowanie zielenią wszystkich wolnych 
od utwardzenia fragmentów terenów;

5) gromadzenie i usuwanie odpadów, zgodnie z 
planem gospodarki odpadami dla miasta Poznania i 
przepisami odrębnymi;

6) wykorzystanie nadmiaru mas ziemnych pozy-
skanych podczas prac budowlanych w obrębie da-
nego terenu lub usuwanie ich, zgodnie z przepisami 

odrębnymi;
7) rekultywację terenu, zgodnie z przepisami od-

rębnymi, w przypadku stwierdzenia zanieczyszcze-
nia gleby lub ziemi;

8) odprowadzenie wód opadowych:
a) z terenów 1KD-GP, 2KD-GP, 5KD-L, 6KD-L, 

8KD-L, 10KD-L, 11KD-L, 12KD-L, 13KD-L, 35KD-
L, 14KD-D, 15KD-D, 16KD-D, 18KD-D, 19KD-D, 
20KD-D, 21KD-D, 22KD-D, 23KD-D, 24KD-D, 
25KD-D, 26KD-D, 27KD-D, 28KD-D, 29KD-D, 
30KD-D, 32KD-D, 33KD-D, 34KD-D, 36KD-D, 
37KD-D, 38KD-D, 39KD-D, 40KD-D, 42KD-D, 
44KD-Dxr wyłącznie do kanalizacji deszczowej,

b) z terenów 31KD-D, 41KD-D, 43KD-Dxr, KDW 
do kanalizacji deszczowej lub poprzez nawierzchnię 
umożliwiającą infiltrację wód opadowych do gruntu,

c) z terenów 3KD-L, 4KD-L, 7KD-L, 9KD-L, 17KD-
D poprzez urządzenia do powierzchniowego odwod-
nienia pasa drogowego.

4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kultu-
rowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 
ustala się w strefie stanowisk archeologicznych, 
wskazanej na rysunku planu, ochronę zabytków 
zgodnie z przepisami odrębnymi.

5. W zakresie wymagań wynikających z potrzeb 
kształtowania przestrzeni publicznych:

1) ustala się zachowanie spójnego rozwiąza-
nia elementów wyposażenia drogi, takich jak: na-
wierzchnie, latarnie itp.;

2) dopuszcza się lokalizację obiektów małej archi-
tektury i pomników.

6. W zakresie parametrów i wskaźników kształto-
wania zabudowy oraz zagospodarowania terenu nie 
podejmuje się ustaleń.

7. W zakresie granic i sposobów zagospodarowa-
nia terenów lub obiektów podlegających ochronie 
na podstawie przepisów odrębnych wskazuje się, 
zgodnie z rysunkiem planu:

1) granicę obszaru chronionego krajobrazu „Dolina 
Cybiny w Poznaniu”, na którym ustala się zagospo-
darowanie zgodnie z niniejszym paragrafem i przepi-
sami odrębnymi;

2) zasięg obszaru czwartorzędowego zbiornika 
wód podziemnych – Dolina Kopalna Wielkopolska, 
na którym ustala się zagospodarowanie zgodnie z 
niniejszym paragrafem.

8. W zakresie szczegółowych zasad i warunków 
scalania i podziału nieruchomości, nie wskazuje się 
obszarów do objęcia scalaniem i podziałem w rozu-
mieniu przepisów odrębnych.

9. W zakresie szczególnych warunków zagospo-
darowania terenów oraz ograniczenia w ich użytko-
waniu, ustala się:

1) dla terenów 1KD-GP, 2KD-GP, 44KD-Dxr zakaz 
lokalizacji nowych zjazdów;

2) dla terenów 3KD-L, 4KD-L, 5KD-L, 6KD-L, 7KD-
L, 8KD-L, 9KD-L, 10KD-L, 11KD-L, 12KD-L, 13KD-
L, 35KD-L, 14KD-D, 15KD-D, 16KD-D, 17KD-D, 
18KD-D, 19KD-D, 20KD-D, 21KD-D, 22KD-D, 
23KD-D, 24KD-D, 25KD-D, 26KD-D, 27KD-D, 
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28KD-D, 29KD-D, 30KD-D, 31KD-D, 32KD-D, 
33KD-D, 34KD-D, 36KD-D, 37KD-D, 38KD-D, 
39KD-D, 40KD-D, 41KD-D, 42KD-D, 43KD-Dxr, 
KDW dopuszczenie lokalizacji zjazdów na warun-
kach określonych przez przepisy odrębne.

10. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy 
i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 
technicznej ustala się:

1) szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie 
z rysunkiem planu;

2) dla terenów 1KD-GP, 2KD-GP :
a) przekrój dwujezdniowy, każda jezdnia po trzy 

pasy ruchu,
b) dodatkowe pasy ruchu w strefie oddziaływania 

skrzyżowania z terenem 10KD-L, 
c) jednostronny chodnik po północno-wschodniej 

stronie drogi, z dopuszczeniem odstępstw zgodnie 
z lit. e, f,

d) zakaz lokalizacji stanowisk postojowych,
e) dla terenu 2KD-GP wydzieloną dwukierunkową 

ścieżkę rowerową, zgodnie z rysunkiem planu, z do-
puszczeniem zmiany na ścieżkę pieszo-rowerową,

f) dla terenu 1KD-GP dopuszczenie lokalizacji pie-
szo-jezdni powiązanej z terenem drogi 34KD-D dla 
obsługi przyległej zabudowy,

g) na terenie 1KD-GP, po północno-wschodniej 
stronie, lokalizację ekranów przeciwhałasowych 
służących ochronie terenów sąsiednich, z dopusz-
czeniem lokalizacji ekranów po stronie południowej,

h) dopuszczenie na terenie 2KD-GP, po stronie 
północno-wschodniej oraz południowej, lokalizacji 
ekranów przeciwhałasowych służących ochronie te-
renów sąsiednich,

i) dla terenu 1KD-GP lokalizację drogowych obiek-
tów inżynierskich dla bezkolizyjnego przeprowadze-
nia linii kolejowej, zgodnie z rysunkiem planu;

3) dla terenów 3KD-L, 4KD-L, 9KD-L:
a) przekrój jednojezdniowy z dwoma pasami ru-

chu,
b) ścieżkę pieszo-rowerową,
c) dla terenów 3KD-L, 4KD-L zakaz lokalizacji sta-

nowisk postojowych,
d) dopuszczenie lokalizacji przystanków komuni-

kacji zbiorowej,
e) dopuszczenie zastosowania w przekroju dróg 

elementów uspokojenia ruchu, z zastrzeżeniem, że 
nie mogą one wykluczyć dostępu autobusów;

4) dla terenu 5KD-L:
a) przekrój jednojezdniowy z dwoma pasami ru-

chu,
b) dwustronne chodniki,
c) zakaz lokalizacji stanowisk postojowych,
d) dopuszczenie lokalizacji przystanków komuni-

kacji zbiorowej;
5) dla terenów 6KD-L, 7KD-L:
a) przekrój jednojezdniowy z dwoma pasami ru-

chu, z zastrzeżeniem lit. b,
b) w przypadku jednokierunkowej organizacji ru-

chu, dopuszczenie wykorzystania drugiego pasa ru-
chu dla obsługi komunikacji autobusowej w rejonie 

przystanków,
c) dwustronne chodniki, z dopuszczeniem rezy-

gnacji z chodnika po stronie terenu 1MN/U, 
d) dopuszczenie lokalizacji przystanków komuni-

kacji zbiorowej;
6) dla terenu 8KD-L:
a) przekrój jednojezdniowy z dwoma pasami ru-

chu,
b) chodnik po stronie terenów zabudowy,
c) dopuszczenie zastosowania w przekroju drogi 

elementów uspokojenia ruchu, z zastrzeżeniem, że 
nie mogą one wykluczyć dostępu autobusów;

7) dla terenów 10KD-L, 13KD-L:
a) przekrój jednojezdniowy z dwoma pasami ru-

chu,
b) co najmniej jednostronny chodnik,
c) na odcinku pomiędzy terenami 2KD-GP i 35KD-

L - wydzieloną dwukierunkową ścieżkę rowerową, 
zgodnie z rysunkiem planu, z dopuszczeniem w 
miejscach ograniczeń terenowych zmiany na ścież-
kę pieszo-rowerową,

d) na odcinku pomiędzy terenami 35KD-L i 30KD-
D - wydzieloną dwukierunkową ścieżkę rowerową, 
z dopuszczeniem przeniesienia lokalizacji częściowo 
lub w całości na tereny 4ZO i 5ZO lub rezygnację z 
lokalizacji w przypadku realizacji ścieżki poza grani-
cami planu,

e) dopuszczenie zastosowania w przekroju drogi 
elementów uspokojenia ruchu, z zastrzeżeniem, że 
nie mogą one wykluczyć dostępu autobusów,

f) dopuszczenie lokalizacji przystanków komunika-
cji zbiorowej;

8) dla terenów 11KD-L, 12KD-L, 35KD-L:
a) przekrój jednojezdniowy z dwoma pasami ru-

chu,
b) dwustronne chodniki, z dopuszczeniem rezy-

gnacji z chodnika po stronie terenów niezabudowa-
nych,

c) dopuszczenie zastosowania w przekroju drogi 
elementów uspokojenia ruchu, z zastrzeżeniem, że 
nie mogą one wykluczyć dostępu autobusów,

d) dla terenu 12KD-L na styku z obszarem kole-
jowym dopuszczenie lokalizacji urządzeń służących 
ochronie terenów przyległych do terenów komuni-
kacji, w tym przegród przeciwhałasowych;

9) dla terenów 18KD-D, 20KD-D, 41KD-D:
a) przekrój jednojezdniowy z dwoma pasami ru-

chu,
b) chodniki po stronie terenów zabudowy;
10) dla terenów 14KD-D, 28KD-D, 36KD-D:
a) przekrój jednojezdniowy z dwoma pasami,
b) dwustronne chodniki;
11) dla terenów 15KD-D, 17KD-D:
a) przekrój jednojezdniowy z dwoma pasami ru-

chu, z zastrzeżeniem lit. c,
b) chodniki po stronie terenów zabudowy, z za-

strzeżeniem lit. c,
c) dopuszczenie w miejscach ograniczeń tereno-

wych zmiany przekroju na pieszo-jezdnię pod wa-
runkiem zastosowania elementów uspokojenia ru-
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chu;
12) dla terenów 16KD-D, 19KD-D, 21KD-D, 22KD-

D, 23KD-D, 24KD-D, 25KD-D, 26KD-D, 27KD-
D, 29KD-D, 30KD-D, 31KD-D, 33KD-D, 37KD-D, 
38KD-D, 39KD-D, 40KD-D, 42KD-D:

a) przekrój jednojezdniowy z co najmniej jednym 
pasem ruchu, z zastrzeżeniem lit. c,

b) co najmniej jednostronny chodnik, z zastrzeże-
niem lit. c,

c) dopuszczenie zmiany przekroju na pieszo-jezd-
nię,

d) dopuszczenie lokalizacji stanowisk postojo-
wych,

e) dopuszczenie zastosowania w przekroju drogi 
elementów uspokojenia ruchu;

13) dla terenów 32KD-D, 34KD-D:
a) przekrój jednojezdniowy z dwoma pasami ru-

chu, z zastrzeżeniem lit. c,
b) chodniki po stronie terenów zabudowy, z za-

strzeżeniem lit. c,
c) dopuszczenie w miejscach ograniczeń tereno-

wych zmiany przekroju na pieszo-jezdnię pod wa-
runkiem zastosowania elementów uspokojenia ru-
chu,

d) dla terenu 34KD-D dopuszczenie lokalizacji 
urządzeń służących ochronie terenów przyległych 
do terenów komunikacji, w tym przegród przeciw-
hałasowych;

14) dla terenów 43KD-Dxr, 44KD-Dxr:
a) ścieżkę pieszo-rowerową o szerokości nie 

mniejszej niż 3 m,
b) zakaz lokalizacji stanowisk postojowych;
15) dla terenu KDW pieszo-jezdnię;
16) parametry układu komunikacyjnego zgodnie 

z klasyfikacją i przepisami odrębnymi - w zakresie 
niedefiniowanym planem;

17) dopuszczenie lokalizacji dodatkowych, innych 
niż ustalone planem, elementów układu komunika-
cyjnego;

18) wymóg przystosowania dróg na terenach: 
1KD-GP, 2KD-GP, 3KD-L, 4KD-L, 5KD-L, 6KD-L, 
7KD-L, 8KD-L, 9KD-L, 10KD-L, 11KD-L, 12KD-L, 
13KD-L, 35KD-L do prowadzenia komunikacji auto-
busowej poprzez zabezpieczenie odpowiednich pa-
rametrów jezdni na szlaku i skrzyżowaniach;

19) zachowanie ciągłości powiązań elementów 
pasa drogowego, w szczególności jezdni, ścieżek 
rowerowych, chodników w granicach obszaru pla-
nu oraz z zewnętrznym układem komunikacyjnym, 
zgodnie z przepisami odrębnymi;

20) dopuszczenie robót budowlanych w zakresie 
sieci infrastruktury technicznej, w tym w szczegól-
ności sieci: wodociągowej, kanalizacyjnej, elektro-
energetycznej, gazowej, ciepłowniczej;

21) powiązanie sieci infrastruktury technicznej z 
układem zewnętrznym oraz zapewnienie dostępu do 
sieci zgodnie z przepisami odrębnymi;

22) zachowanie istniejącej magistrali wodociągo-
wej na terenie 1KD-GP i 2KD-GP;

23) likwidację słupowej stacji transformatorowej 

kolidującej z przebudową ulicy 15KD-D;
24) zakaz lokalizacji stacji bazowych telefonii ko-

mórkowej.
11. Nie określa się sposobów i terminów tymcza-

sowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowa-
nia terenów.

12. Określa się stawkę służącą naliczeniu opłaty 
z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, w wyso-
kości 30%.

§9. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolami: 1E, 2E, G, C, W, K, dla których obo-
wiązują ustalenia niniejszego paragrafu, ustala się 
przeznaczenie pod infrastrukturę techniczną:

1) elektroenergetyki, na terenach oznaczonych 
symbolami 1E i 2E;

2) gazownictwa, na terenie oznaczonym symbo-
lem G;

3) ciepłownictwa, na terenie oznaczonym symbo-
lem C;

4) wodociągów, na terenie oznaczonym symbo-
lem W;

5) kanalizacji, na terenie oznaczonym symbolem 
K.

2. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego:

1) zakazuje się lokalizacji:
a) ogrodzeń pełnych oraz betonowych,
b) napowietrznych sieci infrastruktury technicznej,
c) urządzeń reklamowych;
2) dopuszcza się lokalizację:
a) tablic informacyjnych i szyldów,
b) ogrodzeń ażurowych,
c) parkingów naziemnych,
d) dróg wewnętrznych.
3. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyro-

dy i krajobrazu kulturowego ustala się:
1) wykorzystanie nadmiaru mas ziemnych pozy-

skanych podczas prac budowlanych w obrębie da-
nego terenu lub usuwanie ich, zgodnie z przepisami 
odrębnymi;

2) rekultywację terenu, zgodnie z przepisami od-
rębnymi, w przypadku stwierdzenia zanieczyszcze-
nia gleby lub ziemi;

3) zagospodarowanie wód opadowych zgodnie z 
przepisami odrębnymi, z dopuszczeniem odprowa-
dzenia do sieci kanalizacyjnej.

4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturo-
wego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, 
ustala się w strefie stanowisk archeologicznych, 
wskazanej na rysunku planu, ochronę zabytków 
zgodnie z przepisami odrębnymi.

5. W zakresie wymagań wynikających z potrzeb 
kształtowania przestrzeni publicznych nie podejmuje 
się ustaleń.

6. W zakresie parametrów i wskaźników kształ-
towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) ustala się lokalizację:
a) na terenie 1E wolno stojącej małogabarytowej 

stacji transformatorowej,
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b) na terenie 2E wolno stojącej stacji transforma-
torowej,

c) na terenie G gazowej stacji redukcyjno-pomia-
rowej 2-go stopnia,

d) na terenie C ciepłociągu,
e) na terenie W przepompowni wody,
f) na terenie K kanału sanitarnego;
2) dopuszcza się:
a) lokalizację urządzeń towarzyszących, w tym: 

dojść, dojazdów,
b) zagospodarowanie zielenią.
7. W zakresie granic i sposobów zagospodarowa-

nia terenów lub obiektów podlegających ochronie 
na podstawie przepisów odrębnych wskazuje się, 
zgodnie z rysunkiem planu, zasięg obszaru czwar-
torzędowego zbiornika wód podziemnych – Dolina 
Kopalna Wielkopolska, na którym ustala się zago-
spodarowanie zgodnie z niniejszym paragrafem.

8. W zakresie szczegółowych zasad i warunków 
scalania i podziału nieruchomości, nie wskazuje się 
obszarów do objęcia scaleniem i podziałem w rozu-
mieniu przepisów odrębnych.

9. W zakresie szczególnych warunków zagospo-
darowania terenów oraz ograniczeń w ich użytko-
waniu nie podejmuje się ustaleń.

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

1) ustala się dostęp do przyległych dróg publicz-
nych, zgodnie z przepisami odrębnymi;

2) dopuszcza się roboty budowlane w zakresie 
sieci infrastruktury technicznej, w tym w szczegól-
ności sieci: wodociągowej, kanalizacyjnej, elektro-
energetycznej, gazowej, ciepłowniczej;

3) ustala się powiązanie sieci infrastruktury tech-
nicznej z układem zewnętrznym oraz zapewnienie 
dostępu do sieci zgodnie z przepisami odrębnymi.

11. Nie określa się sposobów i terminów tymcza-
sowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowa-
nia terenów.

12. Określa się stawkę służącą naliczeniu opłaty 
z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyso-
kości 30%.

§10. Wykonanie uchwały powierza się Prezyden-
towi Miasta Poznania.

§11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni 
od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa 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 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) rozstrzyga się, co 
następuje:

§1. Zgłaszający uwagi: osoba fizyczna
uwaga dotyczy zmiany przeznaczenia terenu przy 

ul. Sarniej z 8ZO na ZO/ZL
rozstrzygnięcie: uwaga nieuwzględniona
uzasadnienie: ze względu na fakt uwzględnienia 

uwagi dla działki nr 26, ark. 13, obr. Główieniec, 
położonej w projekcie planu na terenie 8ZO, dla któ-
rej w sierpniu 2009 roku wydano decyzję o pozwo-
leniu na zabudowę i przeznaczenia jej pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną został przerwany ciąg 
zieleni na wnioskowanym obszarze oraz ze względu 
na ukształtowanie reszty terenu 8ZO (jar), postano-
wiono utrzymać pozostałą część terenu jako zieleń 
otwartą 8ZO.

§2. Zgłaszający uwagi: osoba fizyczna
1. uwaga dotyczy uwzględnienia konieczności 

budowy ekranu akustycznego wzdłuż linii kolejo-
wej, na wysokości domów mieszkalnych wzdłuż ul. 
Świętowidzkiej - teren 29MN, 30MN 

rozstrzygnięcie: uwaga nieuwzględniona 
uzasadnienie: konieczność realizacji ekranów prze-

ciwhałasowych, jak również zastosowania innych 
działań i rozwiązań przeciwhałasowych, skutecznie 
ograniczających ponadnormatywny hałas kolejowy 
w środowisku – do granic terenu kolejowego, jest 
obowiązkiem zarządzającego inwestycją powodują-
cą przekroczenia. Ekrany przeciwhałasowe powinny 
być zrealizowane w granicach terenu kolejowego, do 
którego zarządzający linią kolejową ma tytuł praw-
ny. Teren kolejowy jest terenem zamkniętym (na 
mocy decyzji nr 62 Ministra Infrastruktury z dnia 26 
września 2005 roku „w sprawie ustalenia terenów 
przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów 
zamkniętych”; Dziennik Urzędowy Ministerstwa In-
frastruktury nr 11 z 2005 roku, poz. 72). Organem 
właściwym w sprawach przedsięwzięć i zdarzeń 
na terenach zamkniętych jest Regionalny dyrektor 
ochrony środowiska (na podstawie art. 378 ustawy 
„Prawo ochrony środowiska”). Z uwagi na szczu-

płość pasa terenu kolejowego, w projekcie planu 
(zapisy w tekście projektu uchwały) dopuszczono 
możliwość zrealizowania ekranów (lub ich części) 
poza granicami terenu kolejowego, w celu zapew-
nienia możliwości zrealizowania ciągłych ekranów 
przeciwhałasowych - dla uzyskania wymaganej sku-
teczności tłumienia hałasu kolejowego.

2. uwaga dotyczy zmiany przeznaczenia terenu 
13MN na ZO – teren zieleni otwartej

rozstrzygnięcie: uwaga nieuwzględniona
uzasadnienie: na obszarze osiedla Zieliniec, na 

działkach znajdujących się w sąsiedztwie terenów 
kolejowych występują przekroczenia norm aku-
stycznych. Obowiązkiem zarządzającego inwesty-
cją powodującą przekroczenia hałasu jest jego re-
dukcja do poziomów dopuszczalnych. Istnieje wiele 
możliwości redukcji hałasu – realizacja ekranów 
akustycznych, wymiana torowiska, zmiana tabo-
ru itp. Ponieważ ww. działania koncentrować się 
będą na całej długości linii kolejowej przebiegającej 
w sąsiedztwie Zielińca, nie ma potrzeby fragmenta-
rycznego przeznaczania terenów pod funkcję zieleni 
otwartej. Dodatkowo należy zauważyć, iż ukształ-
towanie i parametry terenu 13MN predysponują 
go do przeznaczenia pod zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną. W projekcie planu ustala się dopusz-
czalny poziom hałasu w środowisku jak dla zabudo-
wy mieszkaniowej jednorodzinnej, oraz wymaga się 
stosowania zasad akustyki architektonicznej i bu-
dowlanej w budynkach mieszkalnych, w przypadku 
przekroczenia standardów akustycznych.

3. uwaga dotyczy przeprowadzenia ekspertyzy 
biegłego z zakresu akustyki (przekroczenia pozio-
mów hałasu wzdłuż linii Poznań Franowo-Kobylnica) 
i j.w. - konieczności uwzględnienia ekranu akustycz-
nego wzdłuż linii kolejowej na wysokości domów 
mieszkalnych - teren 29MN, 30MN 

rozstrzygnięcie: uwaga nieuwzględniona
uzasadnienie: jednym z członków zespołu pro-

jektowego jest biegły z zakresu akustyki i podczas 
sporządzania projektu planu dokonał on wszelkich 
niezbędnych analiz, które wykazały przekroczenia 
dopuszczalnych poziomów hałasu i w związku z po-
wyższym w projekcie planu znalazły się stosowne 
zapisy dopuszczające lokalizację ekranów akustycz-
nych. Ekrany przeciwhałasowe powinny być zreali-
zowane w granicach terenu kolejowego, do którego 
zarządzający linią kolejową ma tytuł prawny. Teren 
kolejowy jest terenem zamkniętym, a w planie miej-
scowym zgodnie z art. 4, ust. 3 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr LXXIII/1013/V/2010

Rady Miasta Poznania
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przestrzennym ustala się tylko granice tych tere-
nów.

§3. Zgłaszający uwagi: osoba fizyczna
uwaga dotyczy zwiększenia powierzchni zabudo-

wy dla budynku pomocniczego z 50 m2 na 75 m2
rozstrzygnięcie: uwaga nieuwzględniona 
uzasadnienie: przy 25% powierzchni zabudowy, 

na działkach o minimalnej powierzchni 800 m2 i o 
niezdefiniowanej ilości budynków ograniczonej je-
dynie procentem zabudowy oraz dla zachowania 
ładu przestrzennego na terenie całego osiedla Zieli-
niec, budynki pomocnicze nie powinny być większe 
niż 50 m2. Budynek pomocniczy o ww. wielkości 
umożliwia parkowanie dwóch samochodów oso-
bowych, co spełnia wymóg normatywu parkingo-
wego dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
Dodatkowe miejsca postojowe można zapewnić w 
garażu wbudowanym w budynek mieszkalny.

§4. Zgłaszający uwagi: osoba fizyczna
1. uwaga dotyczy zachowania 25% zabudowy na 

terenie 15MN (Par. 3, p. 6, pp 7-d) 
rozstrzygnięcie: uwaga nieuwzględniona
uzasadnienie: zabudowa zlokalizowana na dział-

kach wchodzących w obręb terenu 15MN miejsca-
mi zajmuje 30% powierzchni zabudowy, stąd pro-
jekt planu sankcjonuje istniejący procent zabudowy.

2. uwaga dotyczy braku informacji numerycznej o 
położeniu linii zabudowy w stosunku do linii rozgra-
niczających, graficzna forma sugeruje, iż linie prze-
biegają bliżej ulicy niż dotychczas.

rozstrzygnięcie: uwaga nieuwzględniona
uzasadnienie: z uwagi na różnorodność lokalizo-

wania budynków na terenie osiedla Zieliniec posta-
nowiono wyznaczyć nieprzekraczalną linię zabu-
dowy, która swoim zasięgiem obejmuje wszystkie 
budynki w danym terenie.

3. uwaga dotyczy wprowadzenia zapisu o ko-
nieczności uzgodnienia stacji (trafo) z autorem pro-
jektu budynku (Par. 4, p. 10, pp. 7 – b)

rozstrzygnięcie: uwaga nieuwzględniona
uzasadnienie: uwaga wykracza poza zakres spo-

rządzania planu miejscowego.

§5. Zgłaszający uwagi: osoba fizyczna
uwaga dotyczy zmiany przeznaczenia terenu le-

śnego Ls na nieleśny – zabudowa mieszkaniowa lub 
siedliskowa z możliwością zabudowy

rozstrzygnięcie: uwaga nieuwzględniona 
uzasadnienie: wnioskowane o zmianę przeznacze-

nia działki stanowią fragment lasu połączonego z 
większym kompleksem leśnym lasu komunalnego i 
wyznaczają istotną granicę dla terenów zabudowy 
mieszkaniowej. Wnioskowane działki porośnięte są 
drzewostanem brzozowym w wieku 50 lat. Drze-
wostan jest w dobrej kondycji i na tych siedliskach 
gwarantowany jest jeszcze jego wieloletni rozwój. 
Drzewostan położony jest na skarpie i osłania funk-
cjonujące boisko sportowe, zlokalizowane na łące 

przy cieku Zielinka. Wycięcie większej ilości drzew 
położonych przy brzegu wysokiej skarpy mogłoby 
doprowadzić do erozji gleby i osunięcia ww. skarpy.

§6. Zgłaszający uwagi: osoba fizyczna
uwaga dotyczy poszerzenia słowniczka pojęć tj. 

§2 o termin: urządzenia turystyczne
rozstrzygnięcie: uwaga nieuwzględniona
uzasadnienie: termin urządzenie turystyczne zde-

finiowany został w ustawie o ochronie gruntów rol-
nych i leśnych (art. 4 ustawy z dnia 3 lutego1995 
z późn. zm. Dz.U. Nr 121, poz 1266 z 2004 roku).

§7. Zgłaszający uwagi: osoba fizyczna
1. uwaga dotyczy wprowadzenia zapisu umożli-

wiającego realizację funkcji mieszkaniowych na te-
renach oznaczonych symbolami 9ZO, 8ZL, 9ZL oraz 
8ZO.

rozstrzygnięcie: uwaga nieuwzględniona 
uzasadnienie: tereny 8ZL, 9ZL, 8ZO i 9ZO to te-

reny stanowiące zwarty pas zieleni pomiędzy za-
budową w północnej i południowej części osiedla 
Zieliniec, mający połączenie z kompleksami leśnymi 
znajdującymi się po zachodniej i wschodniej stro-
nie Zielińca. Tereny te porośnięte są drzewostanem 
głównie brzozowym, a część z nich to grunty leśne 
posiadające plan urządzenia lasu. Ich walor krajo-
brazowo–estetyczny zależy również od ukształto-
wania terenu - położenia na skarpie. Jedynie części 
terenu 8ZO, w wyniku wydania decyzji w sierpniu 
2009 roku o pozwoleniu na zabudowę, zostanie 
przekształcony na teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej.

2. uwaga dotyczy wprowadzenia zapisów umoż-
liwiających realizację funkcji usługowych lub miesz-
kaniowo-usługowych. na terenie zieleni oznaczo-
nym symbolem 3ZO oraz o przemodelowanie układu 
komunikacyjnego i rozważenie możliwości likwida-
cji dróg dojazdowych 36KD-D orz 38KD-D w celu 
zwiększenia powierzchni pół inwestycyjnych na 
gruntach miejskich.

rozstrzygnięcie: uwaga nieuwzględniona w części
uzasadnienie: na terenie 3ZO nie ma możliwości 

wprowadzenia funkcji mieszkaniowej jednorodzin-
nej, gdyż byłoby to niezgodne z obowiązującym 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego miasta Poznania (uchwała Nr 
XXXI/299/V/2008 Rady Miasta Poznania z dnia 18 
stycznia 2008 r.). 

W celu zwiększenia powierzchni pól inwestycyj-
nych powiększono w projekcie planu teren U do gra-
nicy z gminą Swarządz. Jednak w celu zachowania 
ciągłości ekologicznej w południowej części terenu 
3ZO zachowano funkcję zieleni otwartej nieurzą-
dzonej. Teren 3ZO stanowi korytarz łączący Obszar 
Chronionego Krajobrazu Doliny Cybiny z terenami 
zieleni w gminie Swarzędz. W projekcie skrócono 
również przebieg drogi. 

3. uwaga dotyczy zmiany funkcji terenu ozna-
czonego symbolem ZO/ZL i przeznaczenia go pod 
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realizację funkcji mieszkaniowych rozstrzygnięcie: 
uwaga nieuwzględniona

uzasadnienie: teren ZO/ZL jest wyłączony z za-
budowy ze względu na ukształtowanie terenu oraz 
ochronę przebiegającego cieku Zielinka.

4. uwaga dotyczy likwidacji ścieżki pieszo-rowe-
rowej 43KD-Dxr

rozstrzygnięcie: uwaga nieuwzględniona
uzasadnienie: droga 43KD-Dxr jest ścieżką pie-

szo-rowerową z dopuszczeniem lokalizacji zjazdów 
na warunkach określonych przez przepisy odrębne. 
Obecnie z tej drogi odbywa się dojazd do działki 
znajdującej się w kwartale oznaczonym symbolem 
22MN oraz przewiduje się dojazd do działki położo-
nej w terenie 23MN.

§8. Zgłaszający uwagi: osoba fizyczna
1. uwaga dotyczy pomocy przy odwieszeniu po-

stępowania o wydanie decyzji o warunkach zabu-
dowy

rozstrzygnięcie: uwaga nieuwzględniona 
uzasadnienie: uwaga wykracza poza zakres spo-

rządzania planu miejscowego.
2. uwaga dotyczy zmniejszenia powierzchni mini-

malnej działki przeznaczonej pod zabudowę jednoro-
dzinną wolno stojącą do 500 m2

rozstrzygnięcie: uwaga nieuwzględniona
uzasadnienie: w kwartale zabudowy, w którym 

znajduje się wnioskowana nieruchomość zabudowa 
mieszkaniowa wolno stojąca lokalizowana jest na 
działkach o powierzchni około 1000 m2. Dopusz-
czenie zabudowy wolno stojącej na działkach o 
powierzchni 500 m2 spowodowałoby, iż nierucho-
mość miałaby trudne parametry zabudowy (szero-
kość frontu, odległości od granicy z działkami są-
siednimi itp.). Zapisy projektu planu umożliwiają 
podział działki budowlanej na działki o powierzchni 
zabudowy nie mniejszej niż 500 m2 dla zabudowy 
mieszkaniowej bliźniaczej o korzystniejszych para-
metrach zabudowy.

§9. Zgłaszający uwagi: osoba fizyczna
1. uwaga dotyczy zwiększenia maksymalnego 

procentu zabudowy działek do 30%
rozstrzygnięcie: uwaga nieuwzględniona 
uzasadnienie: w wyniku podziału wnioskowanej 

nieruchomości mogą powstać działki w wielkości 
nie mniejszej niż 500 m2. Na tak małych działkach, 

ze względów na zachowanie ładu przestrzennego, 
powierzchnia zabudowy nie powinna przekraczać 
25%.

2. uwaga dotyczy dopuszczenia drugiej linii zabu-
dowy przy ul. Zieliniec ze względu na jej faktyczne 
powstanie wskutek podziału nieruchomości przy ul. 
Zieliniec 34 i 36

rozstrzygnięcie: uwaga nieuwzględniona
uzasadnienie: ustalono powierzchnię działek bu-

dowlanych powstałych w wyniku podziału nie mniej-
szą niż 500 m2 dla nieruchomości przylegających do 
dróg 43KD-Dxr i 13KD-L, a nie dopuszczono drugiej 
linii zabudowy w całych kwartałach 22MN i 23MN. 
Wynika to z faktu, iż zabudowa, która powstałaby 
w drugiej linii nie miałaby bezpośredniego dostępu 
do drogi publicznej.

§10. Zgłaszający uwagi: osoba fizyczna
1. uwaga dotyczy możliwości lokalizacji ogrodze-

nia pełnego lub ażurowego o wysokości do 2 me-
trów na terenie 1MN/U

rozstrzygnięcie: uwaga nieuwzględniona w części 
dotyczącej ogrodzenia pełnego

uzasadnienie: teren 1MN/U otoczony jest ulicami, 
przy których znajdują się przystanki autobusowe, 
stąd ze względów funkcjonalno–przestrzennych, 
możliwość lokalizacji ogrodzenia pełnego byłaby 
niewskazana. W skrajnej sytuacji teren otoczony 
wysokim, pełnym ogrodzeniem mógłby stanowić 
barierę przestrzenną. Natomiast w planie pojawił się 
zapis o możliwości lokalizacji ogrodzeń ażurowych o 
wysokości do 2 m.

2 uwaga dotyczy zmiany zapisu §8 ust. 10 pkt 5 
lit c dotyczącego terenów 6KD-L i 7KD-L na zapis 
o następującej treści:”dwustronne chodniki z wyłą-
czeniem chodnika po stronie 1MN/U”

rozstrzygnięcie: uwaga nieuwzględniona 
uzasadnienie: w planie zapisano możliwość re-

zygnacji z lokalizacji chodnika po stronie terenu 
1MN/U. Taki zapis nie zmusza do jego lokalizacji, 
ale nie wyklucza możliwości wybudowania chodni-
ka, jeśli na terenie pojawią się funkcje usługowe, do 
których będzie trzeba zapewnić dojście.
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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, 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) rozstrzyga się, 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 właściwe jed-
nostki miejskie.

2. Zadania w zakresie infrastruktury technicz-
nej prowadzić będą właściwe przedsiębiorstwa, w 
kompetencji których leży rozwój sieci: wodociągo-
wej i kanalizacyjnej, 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. Podstawę przyjęcia do realizacji zadań określo-
nych w miejscowym planie zagospodarowania prze-
strzennego, które należą do zadań własnych gminy, 
stanowić będą zapisy Wieloletniego Programu Inwe-
stycyjnego Miasta Poznania.

4. Określenie terminów przystąpienia i zakończe-
nia realizacji tych zadań ustalone będzie według kry-
teriów i zasad przyjętych przy konstruowaniu Wielo-
letniego Programu Inwestycyjnego Miasta Poznania.

5. Inwestycje realizowane mogą być etapowo w 
zależności od wielkości środków przeznaczonych na 
inwestycje.

§2. Zasady finansowania inwestycji z zakresu in-
frastruktury technicznej określonych w planie.

Finansowanie inwestycji będzie odbywać się po-
przez:

1. Wydatki z budżetu gminy.
2. Współfinansowanie środkami zewnętrznymi, 

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 środków zewnętrznych.
3. Udział inwestorów w finansowaniu w ramach 

porozumień o charakterze cywilnoprawnym lub w 
formie partnerstwa publiczno-prywatnego – „PPP”, 
a także właścicieli nieruchomości.

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr LXXIII/1013/V/2010

Rady Miasta Poznania
z dnia 8 czerwca 2010 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY MIASTA POZNANIA O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W MIEJSCO-
WYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO „ZIELINIEC” W POZNANIU, INWESTYCJI Z 
ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY, ORAZ 

ZASADNOŚCI ICH FINANSOWANIA
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Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 
pkt 2 i 3 w związku z art. 30 ust. 1 i art. 45 ustawy 
z 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz.U. 
z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 
158, poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 
21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790 
i Nr 130, poz. 905, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112 i 
Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 69, 
poz. 586, Nr 165, poz. 1316 i Nr 215, poz. 1664 
oraz z 2010 r. Nr 21, poz. 104 i Nr 81, poz. 530), 
oraz w związku z art. 104 ustawy z 14 czerwca 
1960 r. - Kodeks postępowania administracyjne-
go (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. 
Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 
153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. 
Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 
r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, 
Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524, z 2008 r. Nr 
229, poz. 1539, z 2009 r. Nr 195, poz. 1501 i Nr 
216, poz. 1676 oraz z 2010 r. Nr 40, poz. 230) 
po rozpatrzeniu wniosku z 7 czerwca 2010 r. L.dz. 
EC/KF/633/2010 uzupełnionego pismami z 1 lipca 
2010 r. L.dz. EC/KF/725/2010, z 8 lipca 2010 r. 
L.dz. EC/KF/1373/2010 ENERGA Elektrociepłownia 
Kalisz Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu, posia-
dającej numer identyfikacji podatkowej (NIP): 618-
123-34-19 zwanej w dalszej części decyzji „Przed-
siębiorstwem”,

postanawiam

zatwierdzić taryfę dla ciepła ustaloną przez Przed-
siębiorstwo, stanowiącą załącznik do niniejszej de-
cyzji na okres do 31 sierpnia 2011 r.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 61 §1 Kodeksu postępowania 
administracyjnego, na wniosek Przedsiębiorstwa 
posiadającego koncesję na wytwarzanie ciepła - nr 
WCC/614/1287/U/3/98/ZJ z 12 listopada 1998 
r. wraz ze zmianami oraz koncesję na przesyłanie 
i dystrybucję ciepła nr PCC/919/1287/W/3/2000/
RW z 11 sierpnia 2000 r. wraz ze zmianą, 9 czerw-
ca 2010 r. zostało wszczęte postępowanie admini-
stracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła, 
ustalonej przez Przedsiębiorstwo.

Zgodnie z art. 47 ust. 1 i 2 ustawy - Prawo energe-
tyczne, przedsiębiorstwo energetyczne posiadające 
koncesje na prowadzenie działalności gospodarczej 
w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji 

oraz obrotu ciepłem ustala taryfę dla ciepła oraz 
proponuje okres jej obowiązywania. Przedłożona 
taryfa podlega zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu 
Regulacji Energetyki, o ile jest zgodna z zasadami i 
przepisami, o których mowa w art. 44-46 ustawy - 
Prawo energetyczne.

Natomiast w myśl art. 23 ust. 2 pkt 3 lit. a i b 
ustawy- Prawo energetyczne, do zakresu kompe-
tencji Prezesa URE należy między innymi ustalanie 
okresu obowiązywania taryfy.

W trakcie postępowania administracyjnego, na 
podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono, 
że Przedsiębiorstwo opracowało taryfę zgodnie z 
zasadami określonymi w art. 45 ustawy – Prawo 
energetyczne oraz z przepisami rozporządzenia Mi-
nistra Gospodarki z 9 października 2006 r. w spra-
wie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji 
taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło 
(Dz.U. z 2006 r. Nr 193, poz. 1423) zwanego w 
dalszej części „rozporządzeniem taryfowym”.

Ceny i stawki opłat skalkulowane zostały przez 
Przedsiębiorstwo na podstawie uzasadnionych 
kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, 
zaplanowanych dla pierwszego roku stosowania ta-
ryfy na podstawie porównywalnych kosztów ponie-
sionych przez Przedsiębiorstwo w okresie sprawoz-
dawczym (§12 ust. 2 rozporządzenia taryfowego).

Taryfa nie zawiera stawek opłat za przyłącze-
nie do sieci, ponieważ nie planuje się przyłączenia 
nowych odbiorców. Jeżeli wystąpi taka potrzeba, 
Przedsiębiorstwo niezwłocznie dokona niezbędnej 
zmiany taryfy i wystąpi o jej zatwierdzenie.

Okres obowiązywania taryfy został ustalony zgod-
nie z wnioskiem Przedsiębiorstwa.

W tym stanie rzeczy orzekłem jak w sentencji.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do 
Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów za moim pośrednic-
twem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej do-
ręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z 10 kwietnia 
1997 r. – Prawo energetyczne oraz art. 47946 pkt 1 
i art. 47947 §1 Kodeksu postępowania cywilnego).

2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość 
wymaganiom przepisanym dla pisma procesowe-
go oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i 
wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, 
zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a 
także zawierać wniosek o uchylenie albo o zmianę 
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Część I
Objaśnienia pojęć i skrótów

1. ustawa - ustawa z 10 kwietnia 1997 r. - Prawo 
energetyczne (Dz.U. z 2006 r. Nr 89 poz. 625, Nr 
104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123, Nr 170, poz. 
1217, z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, 
Nr 115, poz. 790, Nr 130, poz. 905, z 2008 r. Nr 
180 poz. 1112 i Nr 227 poz. 1505, z 2009 r. Nr 
3, poz. 11, Nr 69, poz. 586, Nr 165 poz. 1316, Nr 
215 poz. 1664 oraz z 2010 r. Nr 21, poz. 104 i Nr 
81, poz. 530);

2. rozporządzenie taryfowe - rozporządzenie Mi-
nistra Gospodarki z 9 października 2006 r. w spra-
wie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji 
taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło 
(Dz.U. z 2006 r. Nr 193, poz. 1423);

3. rozporządzenie przyłączeniowe - rozporządze-
nie Ministra Gospodarki z 15 stycznia 2007 r. w 
sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania 
systemów ciepłowniczych (Dz.U. z 2007 r. Nr 16, 
poz. 92);

4. sprzedawca - ENERGA Elektrociepłownia Kalisz 
S.A., ul. Torowa 115, 62-800 Kalisz;

5. odbiorca - każdy, kto otrzymuje lub pobiera cie-
pło na podstawie umowy z przedsiębiorstwem ener-
getycznym;

6. źródło ciepła - połączone ze sobą urządzenia lub 
instalacje służące do wytwarzania ciepła;

7. przyłącze - odcinek sieci ciepłowniczej dopro-
wadzający ciepło wyłącznie do jednego węzła ciepl-
nego albo odcinek zewnętrznych instalacji odbior-
czych za grupowym węzłem cieplnym lub źródłem 
ciepła, łączący te instalacje z instalacjami odbiorczy-
mi w obiektach;

8. układ pomiarowo - rozliczeniowy, dopuszczo-

ny do stosowania, zgodnie z odrębnymi przepisami, 
zespół urządzeń, służących do pomiaru ilości i para-
metrów nośnika ciepła, których wskazania stanowią 
podstawę do obliczenia należności z tytułu dostar-
czania ciepła;

9. sieć ciepłownicza - połączone ze sobą urządze-
nia lub instalacje, służące do przesyłania i dystrybu-
cji ciepła ze źródeł ciepła do węzłów cieplnych;

10. węzeł cieplny - połączone ze sobą urządzenia 
lub instalacje służące do zmiany rodzaju lub parame-
trów nośnika ciepła dostarczanego z przyłącza oraz 
regulacji ilości ciepła dostarczanego do instalacji od-
biorczych;

11. zamówiona moc cieplna - ustalona przez od-
biorcę lub podmiot ubiegający się o przyłączenie do 
sieci ciepłowniczej największa moc cieplna, jaka w 
danym obiekcie wystąpi w warunkach obliczenio-
wych, która zgodnie z określonymi w odrębnych 
przepisach warunkami technicznymi oraz wymaga-
niami technologicznymi dla tego obiektu jest nie-
zbędna do zapewnienia:

a) pokrycia strat ciepła w celu utrzymania nor-
matywnej temperatury i wymiany powietrza w po-
mieszczeniach,

b) utrzymania normatywnej temperatury ciepłej 
wody w punktach czerpalnych,

c) prawidłowej pracy innych urządzeń lub insta-
lacji;

Część II
Zakres działalności gospodarczej związanej z 

zaopatrzeniem w ciepło

Sprzedawca prowadzi działalność gospodarczą 
związaną z zaopatrzeniem w ciepło na podstawie 
koncesji udzielonych przez Prezesa Urzędu Regulacji 

decyzji – w całości lub w części (art. 47949 Ko-
deksu postępowania cywilnego). Odwołanie należy 
przesłać na adres Zachodniego Oddziału Terenowe-
go Urzędu Regulacji Energetyki, 61-569 Poznań, ul. 
Wierzbięcice 1.

3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w związku z 
art. 31 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy – Prawo ener-
getyczne, taryfa zostanie skierowana do ogłoszenia 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopol-
skiego.

4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy – Prawo 
energetyczne, taryfa może być wprowadzona do 
stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i 
nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopol-
skiego.

z upoważnienia
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

Dyrektor
Zachodniego Oddziału Terenowego

Urzędu Regulacji Energetyki
z siedzibą w Poznaniu

(-) Irena Gruszka

Załącznik 
do Decyzji nr OPO-4210-26(8)/2010/1287/XI/ED

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
z dnia 13 lipca 2010 r.
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Energetyki w zakresie:
- wytwarzania ciepła - decyzja nr 

WCC/614/1287/U/3/98/ZJ z 12 listopada 1998 r. 
ze zmianami,

- przesyłania i dystrybucji ciepła - decyzja nr 
PCC/919/1287/W/3/2000/RW z 11 sierpnia 2000 
r. ze zmianą.

Część III
Podział odbiorców na grupy

Zgodnie z §10 rozporządzenia taryfowego okre-
ślono trzy grupy odbiorców:

T.1. - odbiorcy ciepła, do których ciepło dostar-
czane jest bezpośrednio ze źródła ciepła sprzedaw-
cy,

T.2. - odbiorcy ciepła, do których ciepło dostar-
czane jest ze źródła ciepła sprzedawcy poprzez sieć 
ciepłowniczą sprzedawcy,

T.3. - odbiorcy ciepła, do których ciepło dostar-
czane jest ze źródła ciepła sprzedawcy poprzez sieć 
ciepłowniczą i węzły grupowe sprzedawcy.

Część IV
Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat
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Zgodnie z §10 rozporządzenia taryfowego określono trzy grupy odbiorców: 
T.1. - odbiorcy ciepła, do których ciepło dostarczane jest bezpośrednio ze źródła ciepła sprzedawcy, 
T.2. - odbiorcy ciepła, do których ciepło dostarczane jest ze źródła ciepła sprzedawcy poprzez sieć ciepłowniczą sprzedawcy, 
T.3. - odbiorcy ciepła, do których ciepło dostarczane jest ze źródła ciepła sprzedawcy poprzez sieć ciepłowniczą i węzły grupowe 
sprzedawcy. 
 
Część IV 
Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat 
 
   1. Wysokość cen w zakresie wytwarzania ciepła dla grup odbiorców: T.1., T.2. i T.3. 
 

L.p. rodzaje cen jednostka miary netto brutto 

zł /MW/ rok 85.558,90 104.381,86 
1. cena za zamówioną moc 

cieplną zł /MW/ m-c 7.129,91 8.698,49 

2. cena ciepła zł/GJ 26,13 31,88 

3. cena nośnika ciepła zł /m3 17,98 21,94 

 
   2. Wysokość stawek opłat w zakresie przesyłania i dystrybucji ciepła dla grupy odbiorców T.2. 
 

L.p. rodzaje cen jednostka miary netto brutto 

zł/MW/rok 13.250,19 16.165,23 
1. stawka opłaty stałej za usługę 

przesyłową zł/MW/m-c 1.104,18 1.347,10 

2. stawka opłaty zmiennej za 
usługę przesyłową zł/GJ 3,74 4,56 

 
   3. Wysokość stawek opłat w zakresie przesyłania i dystrybucji ciepła dla grupy odbiorców T. 
 

L.p. rodzaje cen jednostka miary netto brutto 

zł/MW/rok 16.463,14 20.085,03 
1. stawka opłaty stałej za usługę 

przesyłową zł/MW/m-c 1.371,93 1.673,76 

2. stawka opłaty zmiennej za 
usługę przesyłową zł/GJ 4,53 5,53 

 
Przedstawione w punkcie 1, 2 i 3 ceny i stawki opłat brutto zawierają podatek od towarów i usług (VAT)-w wysokości 22%. 
4. Taryfa nie zawiera stawek opłat za przyłączenie do sieci, ponieważ nie planuje się przyłączenia nowych odbiorców. Jeżeli 
wystąpi taka potrzeba, przedsiębiorstwo niezwłocznie dokona niezbędnej zmiany taryfy i wystąpi ojej zatwierdzenie. 
 
Część V 
Zasady ustalania cen i stawek opłat 
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Przedstawione w punkcie 1, 2 i 3 ceny i stawki 
opłat brutto zawierają podatek od towarów i usług 
(VAT)-w wysokości 22%.

4. Taryfa nie zawiera stawek opłat za przyłącze-
nie do sieci, ponieważ nie planuje się przyłączenia 
nowych odbiorców. Jeżeli wystąpi taka potrzeba, 
przedsiębiorstwo niezwłocznie dokona niezbędnej 
zmiany taryfy i wystąpi ojej zatwierdzenie.

Część V
Zasady ustalania cen i stawek opłat

Ceny i stawki opłat określone w niniejszej tary-
fie zostały ustalone zgodnie z art. 45 ustawy oraz 
według zasad określonych w §11-13,18, 19 i 21 
rozporządzenia taryfowego.

Część VI
Warunki stosowania cen i stawek opłat

1. Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki opłat 
są stosowane przy zachowaniu standardów jako-
ściowych obsługi odbiorców, które określone zosta-
ły w rozdziale 6 rozporządzenia przyłączeniowego.

2. W przypadkach:
- niedotrzymania przez sprzedawcę standardów 

jakościowych obsługi odbiorców lub niedotrzymania 

przez odbiorcę warunków określonych w umowie 
sprzedaży ciepła lub w umowie o świadczenie usług 
przesyłania i dystrybucji ciepła albo w umowie kom-
pleksowej,

- uszkodzenia  lub  stwierdzenia  nieprawidłowych 
wskazań układu pomiarowo - rozliczeniowego,

- udzielenia bonifikat przysługujących odbiorcy,
- nielegalnego poboru ciepła
stosuje się odpowiednio postanowienia rozdziału 

4 rozporządzenia taryfowego.

Część VII
Zasady wprowadzenia zmiany cen i stawek opłat

1. Taryfa może być wprowadzona do stosowania 
nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż 
do 45 dnia od dnia jej opublikowania w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

2. Sprzedawca zawiadomi pisemnie odbiorców 
ciepła o rozpoczęciu stosowania taryfy, co najmniej 
na 14 dni przed wprowadzeniem nowych cen i sta-
wek opłat.
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